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 41المللی حسابداری استاندارد بین

 کشاورزی

 ھدف

سابداری و موارد   ستاندارد، تجویز نحوه عمل ح ھدف این ا
 افشای مربوط بھ فعالیت کشاورزی است.

 دامنھ کاربرد
ــتاندارد  این .1 ــابداريباید اس ــورتی کھ بھ  موارد در حس زیر، در ص

 :بکار گرفتھ شود فعالیت کشاورزی مربوط باشند،

  ، بھ استثنای گیاھان مولد؛زیستي ھايیدارای الف .

 ؛ و برداشتزمان در  كشاورزي تولیدات  . ب

 .35و  34کمکھای بالعوض دولت طبق بندھای   پ .

 كاربرد ندارد:موارد زیر  برایاستاندارد  این .2

اســـتاندارد (بھ  كشـــاورزي فعالیت بھ مربوط زمین . الف
و  آالت و تجھیزات، ماشـــینامالک 16 حســـابداري المللیبین

 گذاری در امالکسرمایھ 40استاندارد بین المللی حسابداری 
 ؛)مراجعھ شود

بھ   ب . ــــاورزی ( یت کش عال با ف لد مرتبط  ھان مو یا گ
ستاندارد بین سابداری  المللیا شود). با  16ح مراجعھ 

این وجود، برای تولیدات مربوط بھ آن گیاھان مولد، 
  شود.این استاندارد بکار گرفتھ می

کمکھای بالعوض دولت در ارتباط با داراییھای مولد   پ .
حسابداری کمکھای  20المللی حسابداری (بھ استاندارد بین

 ود). مراجعھ ش بالعوض دولت و افشای کمکھای دولت

شھود مربوط داراییھاي  .ت  شاورزي فعالیت بھ نام بھ ( ك
 نامشــھود داراییھاي 38 حســابداري المللیبین اســتاندارد
 ).مراجعھ شود

 محصـــول کھ، كشـــاورزي برای تولید ،اســـتاندارد این .3
زمان ، در است واحد تجاري زیستي از داراییھاي شدهبرداشت

ـــت  ـــودمیبکار گرفتھ برداش ـــتاندارد  ،پس از آن. ش اس
ــابداریبین ــتانداردھاي موجودیھا 2المللی حس ــایر اس  یا س

تاندارد این در ،از این رو مربوط کاربرد دارد.  ،اســـ
برای  شود؛مطرح نمی برداشتتولید کشاورزی پس از  فرآوری
ثال کھ توســـط  انگور وريآ، فرم بھ ســـر یل  بد برای ت

سرکھ کھ خود پرورش شمول تولیدکننده  ست، م دھنده انگور ا
بطور  فرآوری این باشد. با وجود اینکھاین استاندارد نمی

شاورزي فعالیت منطقی و طبیعی ادامھ ست و رویدادھایی  ك ا
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اما ، دارد باھتھایی بھ دگردیسی زیستیششود، کھ واقع می
 فعالیت تعریفدر  وريآفراین نوع  در این اســـتاندارد،

 .یردگقرار نمی كشاورزي

 كشاورزي تولید، زیستي از داراییھاي مثالھایی ،زیر جدول .4
 کند:حاصل از فرآوری پس از برداشت را ارائھ می و محصوالت

 داراییھاي
 زیستي

 تولید
 كشاورزي

 ت حاصل از فرآوری پسمحصوال
 از برداشت

 نخ، فرش پشم گوسفند
درختان در 

مزارع 
 الوار

درختان 
 ھیزم، الوار شدهبریده

 پنیر شیر گلھ شیرده

حیوان  گوسالھ
 سوسیس، ژامبون دودی شدهذبح

پنبھ  گیاه پنبھ
 نخ، لباس شدهبرداشت

نیشکر  نیشکر
 شکر شدهبرداشت

گیاه 
 تنباکو

برگھای 
 توتون شدهچیده

برگھای  بوتھ چای
 چای شدهچیده

 انگور درخت انگور
 سرکھ شدهچیده

 اندرخت
 میوه

میوه 
 کمپوت میوه شدهچیده

نخلھای 
 روغنی

میوه 
 روغن نخل شدهچیده

درختان 
 کائوچو

شیره 
 محصوالت کائوچویی شدهبرداشت

ھای چای، درختان برخی گیاھان، برای مثال، بوتھ
انگور، نخلھای روغنی و درختان کائوچو، اغلب تعریف 

کنند و در دامنھ کاربرد گیاھان مولد را احراز می
گیرند. با قرار می 16المللی حسابداری بیناستاندارد 

این وجود، تولید در حال رشد مربوط بھ این گیاھان 
مولد، برای مثال، برگھای چای، انگور، میوه نخل 

المللی روغنی و شیره، در دامنھ کاربرد استاندارد بین
 گیرد.قرار می 41حسابداری 
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 تعاریف

 كشاورزي مربوط بھ تعاریف

زیر بکار رفتھ  مشــخص با معاني زیر اصــطالحات ،اســتاندارد در این .5
 :است

شاورزي فعالیت سيواحد تجاری بر  مدیریت ك شت  دگردی ستی و بردا زی
ـــاورزی یا ـــتی برای فروش یا تبدیل بھ تولیدات کش  داراییھای زیس

 دیگر است. زیستي ھایدارایی

شاورزي تولید صول ك شت مح ستي از داراییھاي شده بردا  واحد تجاري زی
 است.

 ای است کھ:گیاه زنده گیاه مولد

ستفاده قرار  الف. شاورزی مورد ا صول ک بھ منظور تولید یا تأمین مح
 گیرد؛می

 رود برای چندین دوره، محصول تولید کند؛ وانتظار می ب.

ـــاورزی، بعید بھ نظر می پ. ـــد بھ فروش آن بھ عنوان تولید کش رس
 استثنای فروش زائدات جانبی.

 .زنده یا گیاه حیوانعبارت است از  زیستي دارایي

 است تولید مثل تولید وتحلیل، رشد،  یندھايافر شامل زیستی دگردیسي
 .شودمي زیستي دارایيدر  یا كّمي كیفي تغییرات موجب كھ

ضافی بھ غیر از مخارج مالی و مالیات بر درآمد  مخارج فروش مخارج ا
 باشد.است کھ بطور مستقیم بھ واگذاری دارایی قابل انتساب می

یا  حیوانات ای ازعبارت اســـت از مجموعھ زیســـتي داراییھاي گروه
 .مشابھ زنده گیاھان

یا  زیستي از دارایيتولید کشاورزی  جداسازيعبارت است از  برداشت
 زیستي. دارایي زندگي فرایند بھ دادن پایان

 روند:موارد زیر گیاھان مولد بھ شمار نمی الف.5

ای کھ بھ عنوان تولید کشــاورزی شــدهگیاھان کاشــتھ الف .
یافتھ برای شوند (برای مثال، درختان پرورشبرداشت می

 استفاده بھ صورت الوار)؛

شت  ب . شاورزی در ھگیاھان کا صول ک شده برای تولید مح
ــد کھ واحد  ــتھ باش ــورتی کھ این احتمال وجود داش ص

شــده را بھ عنوان تولید کشــاورزی تجاری گیاه کاشــتھ
ــتثنای فروش زائدات  ــد، بھ اس ــت کند و بفروش برداش
شت میوه و  جانبی (برای مثال، درختھایی کھ برای بردا

 شود)؛ والوار کاشتھ می

 سالھ (برای مثال، ذرت و گندم).محصوالت یک  پ .

ید محصـــول مورد  ب.5 لد برای تول ھان مو یا کھ گ مانی  از ز
ــتفاده قرار نمی ــوند و بھ اس ــت بریده ش گیرند، ممکن اس
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ستفاده  سند؛ برای مثال، جھت ا عنوان زائدات بھ فروش بر
بھ عنوان ھیزم. این نوع فروش زائدات جانبی، مانع احراز 

 شود.ین گیاھان نمیتعریف گیاه مولد توسط ا

ستی  پ.5 شد مربوط بھ گیاھان مولد، دارایی زی تولید در حال ر
 است.

ـــاورزي فعالیت .6 ـــامل  متنوعی از فعالیتھا دامنھ كش را ش
شتجنگلداری، دام پرورش شود: برای مثال،می  گیاھان ، كا

 و پرورش گل ، پرورشباغداری و زراعت، چندسالھیا  یکسالھ
 ، درمشترك ویژگیھايبرخی . (از جملھ تولید ماھی) آبزیان

 این فعالیتھای متنوع وجود دارد:

یت . الف نات .تغییر قابل ھان حیوا یا نده و گ یت ز  قابل
 ؛ دارند زیستي دگردیسي

ــتی را از طریق  .تغییر مدیریت  . ب ــی زیس مدیریت، دگردیس
شرایط الزم برای وقوع فرایند یا حداقل تثب یت ارتقای 

سھیل می ، مواد مغذی میزان برای مثال،( کندشرایط، ت
 فعالیت ،مدیریتي چنین. و نور) باروری، دما، رطوبت

 د. برايکنرا از ســایر فعالیتھا متمایز مي كشــاورزي
 مانندشــود (نمي مدیریت كھ از منابعي برداشــت، مثال

یادر  ماھیگیري تان و قطع در گل درخ یتجن عال  ) ف
 و ت؛نیس كشاورزي

 ، اصــالحمثال (براي در کیفیت تغییر .تغییر گیرياندازه  پ .
ــیدهدرجھ غلظتنژاد،  ــشبودن ، رس  ، میزانچربي ، پوش
مت پروتئین قاو یبافتي و م یا كم ثال (براي ت)  ، م

و  یا قطر الیاف ، طول، ابعاد حجمي، وزنتولید مثل
شيھاتعداد جوانھ سي ) نا ستی از دگردی شت،  زی یا بردا

 و نظارت گیري، اندازهمدیریت معمول اقدام عنوان بھ
 شود.مي

 شود:مي زیر نتایجانواع  زیستی، منجر بھ دگردیسي .7

شد (افزایش )1( از طریق دارایي در تغییرات . الف کمیت  ر
 (كاھش) تحلیل 2()، یا گیاه حیوان بھبود کیفیت یا

یت فتیا  در كم یت ا یاه حیوان كیف ) 3( یا ،)یا گ
 ؛)دیگر زنده انیا گیاھ اتحیوان ایجاد( تولید مثل

 یا

و  ، پشمچاي برگ محصوالت کشاورزی مانند صمغ،تولید   . ب
 شیر.

 عمومي تعاریف

زیر بکار رفتھ  مشــخص نيبا معازیر  اصــطالحات ،اســتاندارد در این .8
 :است



 41المللی حسابداری استاندارد بین
 کشاورزی

7 

ست مبلغي دفتري مبلغ ضعیت مالیدر  مبلغ آن بھ دارایي كھ ا  صورت و
  شود.مي شناسایی

ــت کھ قیمتي  منصــفانھ ارزش برای فروش یک دارایی یا انتقال یک اس
ای متعــارف بین فعــاالن بــازار، در تــاریخ بــدھی در معــاملــھ

ندازه بھ ا ھد بود. ( خت خوا بل پردا قا یا  فت  یا بل در قا گیری 
ستاندارد بین شگری مالی ا صفانھ گیری ارزشاندازه 13المللی گزار  من
 مراجعھ شود.)

طبق تعریف مندرج در اســـتاندارد بین المللی  کمکھای بالعوض دولت
 .20حسابداری 

 [حذف شد] .9

 گیريو اندازه شناخت

ستي باید دارایي واحد تجاري .10 شاورزي تولیدیا  زی  زماني تنھارا  ك
 كند كھ: شناسایي

ــتھ، کنترل را  دارایيواحد تجاری   . الف در نتیجھ رویدادھای گذش
 کند؛ 

ــادي نافعم جریان  . ب  واحد تجاري بھ دارایي بھ مربوط آتي اقتص
 و ؛باشد محتمل

قابل  ايگونھبھ دارایي شـــده تمام یا بھاي منصـــفانھ ارزش  .پ 
 باشد. گیرياندازه قابل اتکا،

تواند از طریق، برای مثال، در فعالیت کشاورزی، کنترل می .11
در زمان تحصــیل،  گذاری گلھمالکیت حقوقی گلھ و نشــانھ

تولد یا از شیر گرفتن اثبات شود. منافع آتی بطور معمول 
 شود.گیری ویژگیھای فیزیکی عمده ارزیابی میبا اندازه

ــتي دارایي .12 ــناختباید در زمان  زیس در پایان ھر دوره و  اولیھ ش
شگری،  صفانھ ارزش بھگزار سر مخارج پس از من  گیرياندازه فروش ك

ستثنای م بھ ،شود صفانھ ارزش در آن كھ 30در بند  مندرجورد ا  من
 .نیست گیرياندازهقابل اتکا، قابل  ايگونھبھ

شاورزي تولید .13 شت ك ستی واحد تجاریبردا باید  شده از داراییھای زی
 گیرياندازه فروش مخارج پس از کسر منصفانھ ارزش برداشت بھ زماندر 

ستاندارد  بكارگیري ھنگاماین رقم، شود.  سابداريالمللی بینا  2 ح
در  شده تمام بھايمعادل  قابل اجرای دیگر، یا استانداردموجودیھا 
 است. آن تاریخ

 [حذف شد] .14

 تولیدیا  زیســتي دارایي یک منصــفانھ ارزشگیری اندازه .15
شاورزي ستی یا  ديـــــبنگروه با ،ك تولید داراییھای زی
شاورز ساسک صلی ی بر ا سب ، برمثال براي ویژگیھای ا  سن ح

 را انتخاب ویژگیھایی . واحد تجاريشودمی تسھیل کیفیتیا 
 عنوان  بازار بھبا ویژگیھای مورد استفاده در  كند كھمي
 مشابھ باشد. ،گذاريقیمت يامبن
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اغلب برای فروش داراییھای زیســـتی یا تجاري  واحدھاي .16
ـــاو . كنندمنعقد مي قراردادھایيرزی در آینده، تولید کش

ــفانھ ارزشگیری اندازه الزامًا در ،قرارداد قیمتھاي  منص
شرایط جاری بازاری  ،منصفانھ ، زیرا ارزشباشدمربوط نمی

در  فعال بازار گانو فروشند انخریدار كھکند را منعکس می
ــرایط معاملھ می ــفانھ ، ارزشدر نتیجھ کنند.آن ش  یک منص

ستي دارایي شاورزي تولیدیا  زی  وجود قرارداد بھ دلیل ك
 دارایي موارد، قرارداد فروش شـــود. در برخينمي تعدیل
طبق تعریف استاندارد  است ممكن ،كشاورزي تولیدیا  زیستي
ذخایر، بدھیھای احتمالی و داراییھای  37المللی حســــابداریبین

م بار قراردادي، الیاحت یان ــــد.  ز ھای باش برای قرارداد
ـــتاندارد بین ـــابداری زیانبار، اس کاربرد  37المللی حس

 دارد.

 . [حذف شد]21تا  17

جاری، ھیچ .22 حد ت مالی وا تأمین  بت  با قدی  یان ن نھ جر گو
ستی پس  داراییھا، مالیات یا ایجاد دوباره داراییھای زی

مجدد درختان در جنگل از برداشت (برای مثال، مخارج کاشت 
 گیرد.مصنوعی پس از برداشت) را در نظر نمی

 [حذف شد] .23

تقریبی از ، دهـــش امـــتم ايـــبھ برخی مواقع، ممکن است .24
 :كھ زمانی ژهـویھ د، بـباش ھـمنصفان ارزش

ـــده تمام بھاي تحمل از زمان . الف ـــياولیھ ش  ، دگردیس
( برای مثال، برای  باشــد گرفتھ صــورت اندکی زیســتي

شگری درختان میوه نھال ای کھ قبل از پایان دوره گزار
ــده ــتھ ش ــیل کاش ــامی کھ اخیرًا تحص اند یا برای احش

 یا)؛ اندشده

 ، بااھمیتبر قیمت زیستي دگردیسيتأثیر انتظار نرود   ب.
 30(برای مثال، برای رشد اولیھ در چرخھ تولید  باشد
 کاج).سالھ 

داراییھای زیستی اغلب بطور فیزیکی بھ زمین متصل ھستند  .25
(برای مثال، درختان جنگل مصـــنوعی). ممکن اســـت برای 
داراییھای زیســتی متصــل بھ زمین، بازار جداگانھ وجود 
نداشــتھ باشــد، اما ممکن اســت برای داراییھای ترکیبی، 
صور ستحدثات زمین بھ  ستی، زمین و م ت شامل داراییھای زی

شد. واحد تجاری  شتھ با یک مجموعھ، بازاری فعال وجود دا
ــتی از اطالعات مربوط بھ برای اندازه گیری داراییھای زیس

ستفاده می ست داراییھای ترکیبی ا کند. برای مثال، ممکن ا
صفانھ  ستحدثات زمین از ارزش من صفانھ زمین و م ارزش من
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صفانھ دارایی شود تا ارزش من سر  ھای داراییھای ترکیبی ک
 زیستی بھ دست آید.

 سودھا و زیانھا

ــتی بھ ارزش  .26 ــناخت اولیھ یک دارایی زیس ــل از ش ــود یا زیان حاص س
صل از تغییر در  سود یا زیان حا سر مخارج فروش و  صفانھ پس از ک من
ستی، باید در  سر مخارج فروش یک دارایی زی صفانھ پس از ک ارزش من

 شود.ایجاد میای منظور گردد کھ در آن سود یا زیان دوره

ــتی، زیان  .27 ــناخت اولیھ دارایی زیس ــت در زمان ش ممکن اس
ــر  ــفانھ پس از کس ــود، زیرا در تعیین ارزش منص ایجاد ش

شود. ممکن مخارج فروش دارایی زیستی، مخارج فروش کسر می
است در زمان شناخت اولیھ دارایی زیستی سود ایجاد شود، 

 .شودمانند زمانی کھ گوسالھ متولد می

شاورزی بھ  .28 شناخت اولیھ تولید ک صل از  سود یا زیان حا
سود یا  سر مخارج فروش، باید در  صفانھ پس از ک ارزش من

 شود.ای منظور گردد کھ در آن ایجاد میزیان دوره

تولید ممکن است در نتیجھ برداشت، در زمان شناخت اولیھ  .29
 کشاورزی سود یا زیان ایجاد شود.

  ای قابل اتکاگونھبھ منصفانھ گیري ارزشاندازهناتوانی در 

ــفانھ ارزش وجود دارد كھ فرضپیش این .30 ــتي دارایي منص  ايگونھبھ زیس
ست. اما این ، قابل اندازهاتكاقابل  شناختپیشگیری ا  فرض تنھا در 
 در دسترس آن قیمتھای اعالم شده بازار برای كھ زیستي دارایي اولیھ
 قابل غیرای گونھبھ ،منصــفانھ ارزشگیریھای ســایر اندازهو  نیســت
ستاتكا  شده ا شدقابل رد می، تعیین   دارایيآن ، صورت این . دربا
ستي شتھ  كسر ھرگونھپس از  شده تمام بھاي باید بھ زی استھالک انبا

 منصفانھ ارزشرگاه شود. ھ گیرياندازهانباشتھ  ارزش كاھشو ھرگونھ 
ــتی  دارایي یک ــد، گیرياندازه ، قابلاتكاقابل  ايگونھبھزیس  باش

ــفانھ ارزش را بھ باید آن واحد تجاري ــر مخارج پس از منص  فروش كس
بندی ھرگاه دارایی زیستی غیرجاری، معیارھای طبقھ كند. گیرياندازه

(یا در مجموعھ واحد شده برای فروش را احراز کند بھ عنوان نگھداری
ــده بھ عنوان نگھداریبندیطبقھ ــده برای فروش قرار گیرد)، طبق ش ش

ندارد بین تا مالی اســـ جاری د 5المللی گزارشـــگری  ھای غیر ارایی
ـــده برای فروش و عملیات متوقفنگھداری ـــدهش ـــود کھ ارزش ، فرض میش ش

 گیری است.ای قابل اتکا، قابل اندازهمنصفانھ بھ گونھ

شارهپیش .31 شناخت اولیھ 30شده در بندفرض ا ، تنھا در زمان 
ستی  ست. واحد تجاری کھ پیش از این، دارایی زی قابل رد ا

سر مخارج فروش اندازه صفانھ پس از ک گیری را بھ ارزش من
ستی مزبور  ست، باید تا زمان واگذاری، دارایی زی کرده ا

سر مخارج فروش اندازه صفانھ پس از ک گیری را بھ ارزش من
 کند.

زمان در  كشــــاورزي تولید موارد، واحد تجاري در تمام .32
 فروش كســر مخارجپس از  منصــفانھ ارزش بھ را برداشــت
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ـــتاندارد  كند. اینمي گیرياندازه  دیدگاه این بیانگراس
ست صفانھ ارزش كھ ا شاورزي من شت تولید ك  ،در زمان بردا

 است. گیرياندازهقابل اتکا، قابل  ايگونھبھ ھمواره

واحد تجاری در تعیین بھای تمام شده، استھالک انباشتھ و  .33
ستاندارد بین شتھ، ا سابداری کاھش ارزش انبا ، 2المللی ح

و اســـتاندارد  16المللی حســـابداری اســـتاندارد بین
بداری بین ــــا ھا 36المللی حس را در نظر  کاھش ارزش دارایی
 گیرد.می
 بالعوض دولتکمکھای 

ــتی کھ  .34 ــروط دولت در ارتباط با یک دارایی زیس کمکھای بالعوض غیرمش
سر مخارج فروش اندازه صفانھ پس از ک شود، باید گیری میبھ ارزش من
سود یا تنھا ھنگامی کھ کمک بالعوض دولت، قابل دریافت می شود، در 

 زیان دوره شناسایی گردد.

ـــتی کھ بھ ارزش اگر کمک بالعوض دولت در ارتبا .35 ط با یک دارایی زیس
سر مخارج فروش اندازه صفانھ پس از ک شد، گیری میمن شروط با شود، م

ـــامل مواردی کھ کمک بالعوض دولت، واحد تجاری را ملزم می کند کھ ش
ــوص خودداری کند، واحد تجاری  ــاورزی بھ خص از انجام یک فعالیت کش

شر سایی باید کمک بالعوض دولت را تنھا ھنگام احراز  شنا ط مزبور، 
 کند.

ست. برای مثال، کمک  .36 شرایط کمکھای بالعوض دولت متفاوت ا
ــی  ــت واحد تجاری را ملزم کند در محل خاص بالعوض ممکن اس

ای پنج سال فعالیت کشاورزی کند و در صورتی کھ برای دوره
کوتاھتر از پنج ســال فعالیت کشــاورزی انجام شــد، تمام 

ند. در این مورد، تا زمانی کھ کمکھای بالعوض را بازگردا
مدت پنج سال سپری نشده باشد، کمک بالعوض در سود یا زیان 

سایی نمی شنا شرایط کمک دوره  شود. با وجود این، ھرگاه 
سپری سبت زمان  شی از آن بھ ن شده بالعوض اجازه دھد کھ بخ

داشتھ شود، واحد تجاری با گذشت زمان، آن بخش را در  نگھ
 کند.ه شناسایی میسود یا زیان دور

یک دارایی زیســـتی  .37 با  لت مرتبط  مک بالعوض دو اگر ک
گیری شــده بھ بھای تمام شــده پس از کســر ھرگونھ اندازه

شد (بھ بند  شتھ با شتھ و کاھش ارزش انبا ستھالک انبا  30ا
ستاندارد بین شود)، باید ا سابداری مراجعھ   20المللی ح

 شود.بکار گرفتھ 

شد کھ اگر کمک بالعوض  .38 ستی با دولت مرتبط با یک دارایی زی
ـــر مخارج فروش اندازه ـــفانھ پس از کس گیری بھ ارزش منص

ــود یا کمک بالعوض دولت، واحد تجاری را ملزم کند از می ش
صوص خودداری نماید، این  شاورزی بھ خ انجام یک فعالیت ک

المللی ای متفاوت از اســـتاندارد بیناســـتاندارد رویھ
ـــابداری  ـــتاندارد بینجویز میرا ت 20حس المللی کند. اس
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سابداری  ستھ از کمکھای بالعوض دولت 20ح ، تنھا برای آن د
ستی اندازه شده بھ گیریکاربرد دارد کھ بھ داراییھای زی

بھای تمام شده پس از کسر ھرگونھ استھالک انباشتھ و کاھش 
 ارزش انباشتھ مربوط باشد.

 افشـا

 [حذف شد] .39
 عمومی

ــده در دوره جاری کھ  .40 ــود یا زیان ایجادش واحد تجاری باید مجموع س
کشــاورزی و تغییر در تولید از شــناخت اولیھ داراییھای زیســتی و 

شود ارزش منصفانھ پس از کسر مخارج فروش داراییھای زیستی حاصل می
 را افشا کند.

 واحدتجاری باید شرحی از ھر گروه داراییھای زیستی ارائھ کند. .41

، ممکن است بھ صورت توصیفی یا 41افشای الزامی طبق بند  .42
 کّمی باشد.

صیھ می 43 شود برای ھر گروه از داراییھای بھ واحد تجاری تو
زیســـتی، شـــرحی کّمی ارائھ کند و در صـــورت لزوم، بین 

شــدنی و مولد یا بین داراییھای داراییھای زیســتی مصــرف
شود. بر ستی بالغ و نابالغ تمایز قائل  ای مثال، واحد زی

صرفتجاری می ستی م شدنی تواند مبالغ دفتری داراییھای زی
و داراییھای زیستی مولد را برحسب گروه افشا کند. افزون 

تواند مبالغ دفتری مزبور را بین بر این، واحد تجاری می
داراییھای بالغ و نابالغ تقســـیم نماید. این تمایز، 

د در ارزیــابی توانــکنــد کــھ میاطالعــاتی را فراھم می
زمانبندی جریانھای نقدی آتی مفید باشـــد. واحد تجاری 

 کند.را افشا می ھامبنای این تمایز

صرف .44 ستی م ستند کھ بھ داراییھای زی شدنی، داراییھایی ھ
شـــوند یا بھ عنوان کشـــاورزی برداشـــت میتولید عنوان 

بھ فروش می ھای زیســـتی  ھایی از دارایی ثال ند. م رســـ
ــ ــرفداراییھای زیس ــتی، دام تی مص ــامل دام گوش ــدنی ش ش

صوالتی از قبیل نگھداری شی، مح شده برای فروش، ماھی پرور
صورت الوار  ستفاده بھ  ذرت و گندم و درختانی کھ برای ا

باشــــد. داراییھای زیســـتی مولد، اند، میپرورش یافتھ
ستی  ستی بھ ھر دارایی بھ جز داراییھای زی داراییھای زی

صرف شیرده کھ از آن ششدنی اطالق میم ود؛ برای مثال، دام 
ای کھ از آنھا میوه آید و درختان میوهشــیر بھ دســت می

شت می شاورزی بردا ستی مولد، تولید ک شود. داراییھای زی
  شوند.نیستند، بلکھ برای تولید محصول نگھداری می
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توان بھ داراییھای زیستی بالغ یا داراییھای زیستی را می .45
ـــتی نابالغ طبقھبھ داراییھای ز بندی کرد. داراییھای یس

زیستی بالغ داراییھایی ھستند کھ بھ وضعیت قابل برداشت 
) یا شــدنیمصــرفرســیده باشــند (برای داراییھای زیســتی 

قابلیت برداشــت منظم را داشــتھ باشــد (برای داراییھای 
 زیستی مولد).

ر نباشد، اگر اطالعات منتشرشده ھمراه صورتھای مالی شامل موارد زی .46
 واحد تجاری باید این موارد را شرح دھد: 

 ؛ و زیستي از داراییھاي ھر گروهشامل  فعالیتھا ماھیت . الف

 معیارھا یا برآوردھای غیرمالی از مقادیر فیزیکی برای:  ب .

 ؛دوره در پایانواحد تجاری  زیســتي از داراییھاي گروه ھر .1
 و

 کشاورزی در طول دوره. تولیدمحصول بھ دست آمده از  .2

 . [حذف شد]48و  47
 باید موارد زیر را افشا كند: واحد تجاري .49

آنھا  مالكیت كھ زیســـتي داراییھاي دفتري مبالغوجود و  . لفا
بابت تضمین  مبالغ دفتری داراییھای زیستی کھو شده است  محدود

 ؛است بدھیھا در رھن

 ؛ و زیستي داراییھاي یا تحصیل سعھتو بھ مربوط تعھداتمبلغ   . ب

 ھای مدیریت ریسک مالی مرتبط با فعالیت کشاورزی.راھبرد  پ .

ــورت واحد تجاري .50  داراییھاي دفتري مبالغ در تغییرات تطبیق باید ص
ـــتي ـــورت كند. این را ارائھ جاری دوره پایان ابتدا وبین  زیس  ص

 باشد:موارد زیر  باید شامل تطبیق

شي سود یا زیان . الف صفانھ در ارزش از تغییرات نا سر  پس از من ك
 ؛فروش  مخارج

 ؛از خرید ناشي افزایشھاي  . ب

استاندارد طبق و داراییھای زیستی کھ ناشی از فروش  کاھشھاي  پ .
ـــگری مالی بین ـــده برای 5المللی گزارش ، بھ عنوان نگھداری ش

ست (یافروش طبقھ شده ا شده بھ بندیدر مجموعھ واحد طبقھ بندی 
  شده برای فروش قرار گرفتھ است)؛عنوان نگھداری

  ؛از برداشت ناشي كاھشھاي  ت .

 افزایشھای ناشی از ترکیبھای تجاری؛  ث .

ــورتھای مالی بھ   ج . ــعیر ص ــی از تس خالص تفاوتھای مبادلھ ناش
سعیر عملیات خارج شی از ت شگری دیگر و نا ی بھ واحد پول گزار

 واحد پول گزارشگری واحد گزارشگر؛ و

 .سایر تغییرات  .چ 

ممکن است ارزش منصفانھ پس از کسر مخارج فروش یک دارایی  .51
یل تغییرات فیزیکی و تغییرات قیمت در  زیســـتی، بھ دل
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بازار تغییر کند. افشای جداگانھ تغییرات فیزیکی و قیمت 
ست، در ارزیابی عملکرد دوره جاری و دورنمای آ تی مفید ا

ــد. در  ــال باش بھ ویژه زمانی کھ چرخھ تولید بیش از یکس
صیھ می شود کھ بطور گروھی این موارد، بھ واحد تجاری تو

ــفانھ پس از  ــی دیگر، مبلغ تغییر در ارزش منص یا بھ روش
کسر مخارج فروش منظور شده در سود یا زیان دوره کھ ناشی 

اشــد را افشــا باز تغییرات فیزیکی یا تغییرات قیمت می
کند. ھرگاه چرخھ تولید کمتر از یکسال باشد (برای مثال، 
عات بطور  ندم)، این اطال ید گ یا تول جھ  گام پرورش جو ھن

 معمول سودمندی کمتری دارد.

رشد،  -شوددگردیسی زیستی موجب انواع تغییرات فیزیکی می .52
ـــاھده و  تحلیل، تولید و تولید مثل کھ ھر کدام قابل مش

ست. ھر یک از این تغییرات فیزیکی با ازهقابل اند گیری ا
مستقیم دارد. تغییر در ارزش  ایمنافع اقتصادی آتی رابطھ

شت، نیز تغییر  ستی بھ دلیل بردا صفانھ یک دارایی زی من
 شود.فیزیکی محسوب می

و سایر  ، بیماريجوی خطرات در معرض اغلب كشاورزي فعالیت .53
ــت طبیعي خطرات موجب افزایش یک  رویداد وع یکوق . اگراس

نھ گردد، یا ھزی مد  یت درآ بااھم یت قلم  آن  و مبلغ ماھ
ارائھ صورتھای  1 حسابداريبین المللی استاندارد  طبق قلم،

 ھایی از این رویدادھا شامل شیوعنمونھشود. افشا مي مالی
سیلمھلك بیماريیک  سالي،  شك سرماي ، خ  شدید و ھجوم یا 

 .باشدمی حشرات

صفانھ آنھا  ستی کھ ارزش من شا برای داراییھای زی سایر موارد اف
 گیری نیستای قابل اتکا، قابل اندازهگونھبھ

ــتی خود را  .54 چنانچھ یک واحد تجاری، در پایان دوره، داراییھای زیس
بھ بھای تمام شده پس از کسر ھرگونھ استھالک انباشتھ و کاھش ارزش 

مراجعھ شود)، واحد تجاری باید  30کند (بھ بند گیریانباشتھ اندازه
 برای این داراییھای زیستی موارد زیر را افشا کند:

 ؛زیستي داراییھاي از شرحي . الف

 ايگونھبھ منصفانھ ارزش گیرياندازه ناتوانی در دلیل تشریح  .ب 
 قابل اتکا؛ 

ــورت  پ . زیاد  احتمال ھب كھبرآوردھایی  ای ازدامنھ امکان، درص
 ؛ گیردقرار مي در آن منصفانھ ارزش

 روش استھالک مورد استفاده؛  ت .

 استھالک مورد استفاده؛ و ھایعمر مفید یا نرخ  ث .

ــامل و  ناخالص دفتري مبلغ  ج . ــتھ (ش ــتھالک انباش  ارزش كاھشاس
 .دوره در ابتدا و پایان) انباشتھ
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شده پس از چنانچھ در دوره جاری،  .55 ستی بھ بھای تمام  داراییھای زی
گیری شود کسر ھرگونھ استھالک انباشتھ و کاھش ارزش انباشتھ اندازه

ــود یا زیان  30(بھ بند  ــود)، واحد تجاری باید ھرگونھ س مراجعھ ش
شده ناشی از واگذاری این داراییھای زیستی را افشا کند و شناسایی

ـــورت تطبیق الزامی طبق بند  لغ مربوط بھ این داراییھای ، مبا50ص
زیستی را بھ صورت جداگانھ افشا نماید. افزون بر این، صورت تطبیق 
باید مبالغ زیر را کھ در ســـود یا زیان مربوط بھ آن داراییھای 

 زیستی منظور شده است، دربرگیرد:

 زیانھای کاھش ارزش؛ . الف

 برگشت زیان کاھش ارزش؛ و   . ب

 استھالک.  پ .

صفانھ ارزش چنانچھ .56 ستي داراییھاي من  شده تمام بھاي قبالً بھ كھ زی
ـــر پس از ـــتھ و  كس ـــتھالک انباش ـــتھ ارزش كاھشھرگونھ اس  انباش
ـــده گیرياندازه ـــت ش  قابل اتكاپذیر ايگونھ بھ، در دوره جاری اس
ستی، باید  ، واحد تجاريشود گیرياندازه در مورد آن داراییھای زی

 ارد زیر را افشا كند:مو

 ؛زیستي داراییھاي درباره شرحي . الف

ـــیح درباره  . ب ـــفانھ چرا ارزش اینكھ توض قابل  ايگونھبھ منص
  و ؛است شده گیرياندازه قابل اتکا،

 تغییر.این  اثر  پ .

 کمکھای بالعوض دولت

کشـــاورزی واحد تجاری باید موارد زیر، کھ در ارتباط با فعالیت  .57
 مشمول این استاندارد است، را افشا کند:

ماھیت و میزان کمکھای بالعوض دولت کھ در صـــورتھای مالی  الف .
 شناسایی شده است؛  

سایر موارد احتمالی مربوط بھ کمکھای   ب . شده و  شرایط احرازن
 بالعوض دولت؛ و

 کاھش قابل مالحظھ مورد انتظار در سطح کمکھای بالعوض دولت.  پ .

 تاریخ اجرا و گذار

صورتھاي مالي دوره .58 ستاندارد، براي  ھایی کھ از اول این ا
االجرا شــود، الزمیا پس از آن شــروع می 2003ژانویھ ســال 

ــیھ می ــت. بکارگیری پیش از موعد توص ــود. اگر واحد اس ش
ــتاندارد را پیش از موعد بكار گیرد، باید  تجاري این اس

 این موضوع را افشا کند.

کند. این استاندارد ھیچ شرایط خاصی برای گذار تعیین نمی .59
ــتاندارد بین ــتاندارد، مطابق با اس المللی پذیرش این اس

ــابداری  ــابداری ورویھ 8حس ــابداری، تغییر در برآوردھای حس  ھای حس

 گیرد.صورت می اشتباھات
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، منتشرشده المللی گزارشگری مالیاصالحات استانداردھای بینبھ موجب  .60
سال  شد و  21و  20، 17، 6، 5، بندھای 2008در می  صالح  ا

حذف گردید. واحد تجاری باید این اصالحات را برای  14بند 
ساالنھدوره سال ھای  یا پس از  2009ای کھ از اول ژانویھ 

شود، با تسری بھ آینده بکار گیرد. بکارگیری آن شروع می
ص ست. اگر واحد تجاری این ا الحات را پیش از موعد مجاز ا

 پیش از موعد بکار گیرد، باید این موضوع را افشا کند.

ستاندارد بین .61 شگری مالی ا شده در 13المللی گزار شر ، منت
را اصــالح و  30و  25، 16، 15، 8، بندھای 2011می ســال 
ھای  ند حد  48و  47، 23، 21تا  17، 9ب حذف کرد. وا را 

ندارد بین تا کارگیری اســـ گام ب ید ھن با جاری  مللی الت
 ، این اصالحات را اعمال کند.13گزارشگری مالی 

ــاورزی، گیاھان مولد .62 ــتانداردھای بین کش ــالحات اس المللی (اص
، بندھای 2014)، منتشرشده در ژوئن سال 41و  16حسابداری 

 63پ و 5الف تا  5را اصالح و بندھای  44و  24، 8، 5تا  1
را برای را اضــافھ کرد. واحد تجاری باید این اصــالحات 

ساالنھدوره سال ھای  یا پس از  2016ای کھ از اول ژانویھ 
شود، بکار گیرد. بکارگیری پیش از موعد، مجاز آن شروع می

اســت. در صــورتی کھ واحد تجاری این اصــالحات را پیش از 
ــا کند.  ــوع را افش واحد موعد بکار گیرد، باید این موض

ــتاندارد ب ــالحات را طبق اس المللی ینتجاری باید این اص
 با تسری بھ گذشتھ بکار گیرد. 8حسابداری 

(اصـــالحات  کشـــاورزی: گیاھان مولددر دوره گزارشـــگری کھ  .63
) برای نخستین 41و  16المللی حسابداری بین ھایاستاندارد

ـــای بار بکار گرفتھ می ـــود، واحد تجاری نیازی بھ افش ش
ی المللج اســـتاندارد بین28اطالعات کّمی مندرج در بند 

ــابداری  برای دوره جاری ندارد. با وجود این، واحد  8حس
ج اســـتاندارد 28تجاری باید اطالعات کّمی مندرج در بند 

سابداری بین شتھ را برای ھر یک از دوره 8المللی ح ھای گذ
 ارائھ کند.
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