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ومطالعه“ حسابداريبراستانداردهايايمقدمه ”به استانداردبايدباتوجهاين

شود.گرفته بكار

 كاضبطز  زاهٌِ

ٍ    ، مشيشي   اسي    مًاسد صيش الضامي    استاوذاسد دس حساتذاسي  واستشد ايه . 1 ٍ   تيش ايىىي   فعاليي    تي

 6 تاشذ  مشتً   وشايسصي

 ، ي صيست   داساييُاي .  الف

 . تشداش   دس صمان  تًليذ وشايسصي .  ب

 

 : استبًساضز زض هَاضز ظيط ًبضثطز ًساضز  ايي . 2

  ػٌـَاى  ثـب  11  ضـوبضُ   استبًساضز حسـبثساضي   )ثِ  ًطبٍضظي  يتكؼبل  ثِ  هطثَط  ظهيي .  الق

 ضَز(، ٍ  هطاخؼِمشًُد   ثات   داساييُاي

 17 ضـوبضُ   استبًساضز حسبثساضي  )ثِ  ًطبٍضظي  كؼبليت  ثِ  ًبهطَْز هطثَط  زاضاييْبي .  ة

 ضَز(.  هطاخؼِوامشًُد   داساييُاي  ػٌَاى ثب
 

  ظيسـتي   اظ زاضاييْبي  ضسُ  ثطزاضت  هحػَل  ، يؼٌي َليس ًطبٍضظيهَضز ت استبًساضز زض  ايي . 3

  ، تَليس ًطـبٍضظي  ثطزاضت  ، ًبضثطز زاضز. ثؼس اظ ظهبى ثطزاضت  ، تٌْب زض ظهبى ٍاحس تدبضي

يب سـبيط  مًاد ي واال   مًجًدي  حساتذاسي  ػٌَاى ثب 8  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي  العاهبت  تبثغ

  هحػَالت  كطاٍضي  استبًساضز ثِ  ، ايي ذَاّس ثَز. ثٌبثطايي  هطثَط  بثساضيحس  استبًساضزّبي

  اًگَض تب سطًِ  ، كطايٌس كطاٍضي هثبل  ضَز؛ ثطاي ًوي  هطثَط  ثطزاضت  ثؼس اظ ظهبى  ًطبٍضظي

  كطايٌـسي   . ّطچٌـس چٌـيي   استبًساضز ًيسـت   ايي  اًگَض هطوَل  زٌّسُ ثبؿساض پطٍضش  تَسظ

  ظيسـتي   ضَز ٍ ثب زگطزيسـي   هحسَة  ًطبٍضظي  كؼبليت  ٍ عجيؼي  عَض هٌغوي تَاًس ثِ هي

  ًطـبٍضظي   كؼبليـت   تؼطيق استبًساضز زض  زض ايي  كطاٍضي  ًَع  ايي ثبضس، اهب  هطبثِ  حسي تب

 گيطز. هطاض ًوي
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َ   ًطبٍضظي  ، تَليسات ظيستي  اظ زاضاييْبي  ّبيي ًوًَِ  زٌّسُ ظيط ًطبى  خسٍل . 4   التيٍ هحػـ

 : ضَز هي  حبغل  اظ ثطزاضت پس  اظ كطاٍضي  ًِ  است

  بعس اظ بطزاضت  ضسُ  فطاٍضي  هحصَالت  كطاٍضظي  تَليسات  ظيستي  زاضاييْاي

  ، كطش ًد  پطن گَسلٌس

 پٌيط ضيط  ضيطي  گلِ

  سَسيس  گَضت  گَسبلِ

  ؿصايي  هحػَالت  هطؽ  ترن گصاض ترن  هطؽ

  ّيًٌسطٍ هب  گَضت  هبّي

  سطًـِ اًگَض  تبًستبى

  ًوپَت  سيت  سيت  زضذت

  گيبّبى
  ، پبضچِ  ًد  پٌجـِ

 ضٌط ًيطٌط

  ذطي  چبي  چبي  ثطٍ  چبي  ثَتِ

 الَاض  زضذت  تٌِ  هػٌَػي  خٌگل  زضذتبى

 

  تعاضيف

  با كطاٍضظي  هطتبط  تعاضيف

 6  اس   واس سفتٍ  صيش تٍ ٌ شذ  مشخض  استاوذاسد تا معاو   دس ايه  ريل  اططالحات . 5

  فيشي    تيشاي   صيست   داساييُاي  تش دگشديس   اص مذيشي   اس   عثاست 6 وشايسصي  فعالي  ،

 . صيست   داساييُاي  يا افضايش  تًليذ وشايسصي  تٍ  تثذيل

  ييا    ويف   تغييشات  تٍ  وٍ  اس   ، تًليذ ي تًليذ مثل سشذ، تحليل  فشايىذَاي  شامل 6  دگشديس

 اوجامذ. م   صيست   داساي   ومّ 
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  صوذٌ  يا گياٌ  اص حيًان  اس   عثاست صيست  6  داساي . 

 ياحذ تجاسي  صيست   اص داساييُاي  شذٌ  تشداش   اص محظًل  اس   عثاست 6  تًليذ وشايسصي . 

  َتٍمشا  صوذٌ  يا گياَان  حيًاوات  اص مجمًعٍ  اس   عثاست صيست  6  اص داساييُاي  گشي . 

  دادن  ييا ااييان    صيسيت    اص داسايي    تًليذ وشايسصي  اص جذاساصي  اس   عثاست 6  تشداش   ٍ   تي

 . صيست   داساي   فشايىذ صوذگ 

  وژاد ي يا تًليذ   ، اطالح لظذ تًليذ مثل تٍ  وٍ  داساي   اص يه  اس   عثاست مًلذ 6  صيست   داساي

اص   دس تييش   تشداشي    شًد ي لاتلي  م   ، وگُذاسي  صيست   داساي   حيات  حفظ ، تا  وشايسصي

 سا داسد.  سال  يه

  م   گفتٍ  صيست   اص داساييُاي  اي طثمٍ  تٍ مًلذ 6 غيش  صيست   داساي   ٍ   ياجيذ شيشاي     شيًد وي

  . مًلذ ويس   صيست   داساييُاي  تشاي  شذٌ  تعييه

 

  گيبّـبى   ، ًبضت ، زضذتٌبضي احطبم  طٍضشهبًٌس پ  گًَبگًَي  اًَاع  ضبهل  ًطبٍضظي  كؼبليت . 6

  ٍ پـطٍضش   گـل   ، پطٍضش ٍ ًْبلستبى  هيَُ  زضذتبى  ، ًبضت ، ظضاػت يب چٌس سبلِ  سبلِ  يي

 : ثبضس ظيط هي  ضطح  كؼبليتْب ثِ  ايي  هطتطى  ٍيژگيْبي  . ثطذي است  آثعيبى

 زاضًس،  ظيستي  زگطزيسي  تَاًبيي  لوَُثب  غَضت ثِ  ظًسُ  ٍ گيبّبى  حيَاًبت.  تغييش  لاتلي  . الق

ِ   عطين اظ  ًِ  كؼبليتْبيي  هدوَػِ.  تغييش  مذيشي  . ة   الظم  ٍ ايدـبز ضـطايظ    سـبظي  ثْيٌـ

ضا   ، ًَز ٍ ًـَض( كطايٌـس زگطزيسـي    حطاضت  ، زضخة ، ضعَثت تـصيِ  سغَح  هجيل )اظ

سبظز.  ط كؼبليتْب هتوبيع هيضا اظ سبي  ًطبٍضظي  كؼبليت  هسيطيتي  ًٌس. چٌيي هي  تسْيل

زض زضيبّب   هبّيگيطي  هجيل ضَز )اظ ًوي  هسيطيت  ًِ  اظ هٌبثؼي  ثطزاضي ، ثْطُ هثبل  ثطاي

  ًطـبٍضظي   احيبء( كؼبليـت   ٍظبيق  اًدبم  ثسٍى  خٌگلي  زضذتبى  ّب ٍ هغغ ٍ ضٍزذبًِ

 ، ٍ ًيست

،  ثـَزى   ، ضسيسُ ؿلظت  ًژاز، زضخِ اغالح،  هثبل  )ثطاي  ًيلي  تـييطات.  تغييش  گيشي اوذاصٌ . ج

، تَليـس   هثـبل   )ثـطاي   ًوي  ( يب تـييطات ثبكتي  ٍ هوبٍهت  پطٍتئيي  ، هيعاى چطثي  پَضص

ِ    يب هغـط اليـبف    ، عَل ، اثؼبز حدوي ، ٍظى هثل   اظ زگطزيسـي  ( ًبضـي  ٍ تؼـساز خَاًـ

 ضَز. هي  ٍ ًظبضت  گيطي ، اًساظُ هسيطيت  هؼوَل  كؼبليت  ضبذػْبي  ػٌَاى  ثِ
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 : ضَز ظيط هٌدط هي  اظ ًتبيح  يٌي  ثِ  زگطزيسي . 7

  )ًبّص  (، تحليل يب گيبُ  حيَاى  ٍ ًيلي  ًوي  ضضس )اكعايص  اظ عطين  زض زاضايي  تـييطات .  الق

 ( يب ظًسُ  يب گيبُ  )تٌثيط حيَاى  تَليس هثل ( يب يب گيبُ  حيَاى  ًيليت  اكت يب  زض ًويت

 ٍ ضيط.  ، پطن چبي  ثطٍ  اظ هجيل  ًطبٍضظي  َليس هحػَلت .  ة
 

ضًَس يب  هي  ثطزاضت  تَليس ًطبٍضظي  ػٌَاى  ثِ  ّستٌس ًِ  هَلس اهالهي ؿيط  ظيستي  زاضاييْبي . 8

  ، هـبّي  كطٍش  آهبزُ  ، زاهْبي گَضتي  ضسٌس. زاهْبي هي  كطٍش ثِ  ظيستي  زاضاييْبي  ػٌَاى  ثِ

الَاض   تْيِ  خْت  پطٍضضي  ، ٍ زضذتبى ٍ گٌسم  شضت  هجيل ضضس اظ  خطيبى زض  ، ؿالت پطٍضضي

ِ    ظيستي  ثبضس. زاضاييْبي هَلس هي ؿيط  ظيستي  اظ زاضاييْبي  ّبيي ًوًَِ   ضـبهل   هَلـس اظخولـ

 . گصاض است ترن  ٍ هطؿْبي  هيَُ  ، تبًستبًْب، زضذتبى ضيطي  هبًٌس زاهْبي  اهالهي

  عوَهي  تعاضيف

 6 اس   واس سفتٍ  صيش تٍ  مشخض  استاوذاسد تا معاو   دس ايه  ريل  اططالحات . 5

 صيش سا داسد6  ششاي   وليٍ  وٍ  اص تاصاسي  اس   عثاست 6 تاصاس فعال 

 َستىذ،  دس تاصاس متجاوس  شذٌ  مثادلٍ  الالم . الف

 يجًد داسوذ، ي  دس َش صمان  مايل  ي فشيشىذگان  معمًالً خشيذاسان .  ب

 . اس   دستشس   لاتل  عمًم  ليمتُا تشاي . ج

 شًد م   مىعىس  دس تشاصوامٍ  مثلغ  آن  تٍ  داساي   وٍ  اس   مثلغ  6  دفتشي  مثلغ. 

  تًاوىيذ  م   ي مايل  مطلع  اي ي فشيشىذٌ  ي مايل  مطلع  خشيذاسي  وٍ  اس   مثلغ  6 مىظفاوٍ  اسص 

يا   يىذيگش مثادلٍ مضتًس تا  مثلغ  سا دس اصاي  داساي   ، يه  عادي  ششاي  ي دس  حميم   اي دس معاملٍ

 وىىذ.  سا تسًيٍ  تذَ   يه

ِ  ، ؿـالت  ًظيـط لجٌيـبت    اظ اهالم  اي هدوَػِ  ثِ  هتدبًس  استبًساضز، اهالم  زض ايي . 10   ّـبي  ، زاًـ

ِ   َز ًِض هي اعالمٍ ...   ، عيَض، هبّيْب ٍ آثعيبى ، زام ثبض، گل ٍ تطُ  ، هيَُ ضٍؿٌي ِ   ثـ   ٍاسـغ

 . است  ثٌسي گطٍُ  ّوبًٌس، هبثل  ذػَغيبت
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  ، اضظش هثـبل   . ثـطاي  اسـت   آى  كؼلـي   ٍ ضطايظ  ثط هٌبى  هجتٌي  زاضايي  يي  هٌػلبًِ  اضظش . 11

  اظ ًسط هرـبضج  پس  زض ثبظاض هطثَط  گلِ  ّوبى  ثب هيوت  هؼبزل  زض هعضػِ  گلِ  يي  هٌػلبًِ

 . ثبظاض است  آى  ثِ  گلِ  ضسبًسى  ٍ سبيط هربضج  حول

  گيطي ٍ اًساظُ  ضٌاذت

 6  وىذ وٍ  شىاساي   صماو   سا فم   يا تًليذ وشايسصي  صيست   تايذ داساي   ياحذ تجاسي . 11

 ، تاشذ  آيسدٌ  تذس   گزشتٍ  سييذادَاي  سا دس وتيجٍ  داساي   وىتشل .  الف

 تاشذ، ي  محتمل  ياحذ تجاسي  دسين  تٍ  داساي   تٍ  مشتث   آت   التظادي  مىافع  جشيان .  ب

 تاشذ.  گيشي اوذاصٌ  اتىاازيش لاتل  اي گًوٍ تٍ  داساي   شذٌ  تمام  يا تُاي  مىظفاوٍ  اسص  . ج
 

  اسص   ي وياَش   اوثاشتٍ  اص وسش استُالن اس  شذٌ  تمام  تُاي  مًلذ تايذ تشمثىاي  صيست   داساي  . 11

اسيتاوذاسد    الضامات تا  ، مىطثك  مجاص جايگضيه  عمل  وحًٌ  عىًان  ، تٍ  تجذيذ اسصيات   ثلغيا م  اوثاشتٍ

 شًد.  ي گضاس   شىاساي  “مشًُد  ثات   داساييُاي ”  عىًان تا 11  شماسٌ  حساتذاسي

ٍ   شىاخ   تىُا دس صمان  وٍ  شذٌ  مًلذ خشيذاسي غيش  صيست   داساي   استثىاي  تٍ . 11 ٍ   ايليي   تميام   تُياي   تي

ٍ   مًلذ تايذ دس شيىاخ   غيش  صيست   ، داساييُاي شًد م   شىاساي   شذٌ ٍ   ي دس تياسي    ايليي   تشاصوامي

ٌ   فشي   صمان  تشايسدي  اص وسش مخاسج اس  مىظفاوٍ  اسص   تٍ ميًسد   شيًد تجيض دس    گييشي  اويذاص

 وشد.  گيشي اتىا ازيش اوذاصٌ  اي گًوٍ  تٍسا   مىظفاوٍ  اسص   تًان وم   وٍ 12دس تىذ   شذٌ  دادٌ  تًضيح

  صميان   تيشايسدي   اص وسش مخاسج اس  مىظفاوٍ  اسص   تٍ  تشداش   تايذ دس صمان  تًليذ وشايسصي . 15

ٍ   مضتًس َىگام  شذٌ  تعييه  شًد. اسص   گيشي اوذاصٌ  فشي    اسيتاوذاسد حسياتذاسي    وياسگيشي  تي

  تميام   ، تُاي  ديگشي  يا استاوذاسد حساتذاسي “ مًاد ي واال  ديمًجً  حساتذاسي ”  عىًان تا 4  شماسٌ

 شًد. م   محسًب  محظًل  آن  شذٌ

ط  ٍ ػَاضؼ  ّب، هبليبت ٍاسغِ  ِث  پطزاذتي  العحوِ حن  ضبهل  كطٍش  ظهبى  هربضج . 16  ثبضس. هي  هطَث

  عطيـن  تَاًـس اظ  هي  ًطبٍضظيهَلس يب تَليس  ؿيط  ظيستي  زاضايي  ثطاي  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي . 17

گـطزز.    يب ًژاز، تسْيل  سي  حست ، ثط هثبل  ثبضظ آًْب، ثطاي  ّبي ذبغِ  اسبس ثط  سيـثٌ گطٍُ

ِ  هي  ضا اًتربة  ّبيي اظ ذبغِ  زستِ  ، آى ٍاحس تدبضي ِ    ًٌس ًـ   هجـبًي   ػٌـَاى   زض ثـبظاض ثـ

 ضَز. هي  استلبزُ  زاضايي  گصاضي هيوت
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  ظيسـتي   آًْـب زاضاييْـبي    هَخت  ثِ  ًٌٌس ًِ هٌؼوس هي  ؿبلجبً هطاضزازّبيي  ضيتدب  ٍاحسّبي . 18

  اضظش  تؼيـيي   هطاضزاز ثطاي  ثلطٍضٌس. هيوتْبي  ذَز ضا زضآيٌسُ  هَلس يب تَليس ًطبٍضظي ؿيط

  است  زض ثبظاض خبضي  اضظش  ًٌٌسُ هٌؼٌس  هٌػلبًِ  اضظش ، ظيطا ًيست  هطثَط العاهبً  هٌػلبًِ

ِ   ٍ هبيل  هغلغ  ذطيساض ٍ كطٍضٌسُ  زض آى  ًِ ِ   هـي   هؼبهلـ ِ   ، اضظش ًٌٌـس. زض ًتيدـ   هٌػـلبً

ضـَز.   ًوي  ٍخَز هطاضزاز تؼسيل  ػلت  ثِ العاهبً  هَلس يب تَليس ًطبٍضظي ؿيط  ظيستي  زاضايي

  اسـت   هوٌـي   هَلس يب تَليس ًطبٍضظي ؿيط  ظيستي  زاضايي  هَاضز، هطاضزاز كطٍش  زض ثطذي

  هـبظاز هرـبضج    اظ هـطاضزاز يؼٌـي   ًبضـي   ظيـبى   غـَضت   ظيبًجبض ثبضس. زض ايـي   اضزازيهط

ِ  اظ آى  حبغـل   هٌـبكغ   ثِ  هطاضزاز ًسجت  ثِ  هطثَط  تؼْسات  ًبپصيط ايلبي اختٌبة   ػٌـَاى   ، ثـ

 ضَز. هي  ضٌبسبيي  شذيطُ

ِ   تَليس ًطبٍضظيهَلس يب  ؿيط  ظيستي  زاضايي  ثطاي  ثبظاض كؼبلي  ًِ  زض غَضتي . 19   ٍخَز زاضـت

ِ   اضظش  تؼييي  ثطاي  هٌبسجي  ثبظاض هجٌبي  ثبضس، هظٌِّ   زستطسـي   . زض غـَضت  اسـت   هٌػـلبً

،  هثـبل   ضَز. ثـطاي  هي  ثبظاض استلبزُ  تطيي  هتؼسز، اظ هطثَط  كؼبل  ثبظاضّبي  ثِ  ٍاحس تدبضي

ِ   زستطسي  زٍ ثبظاض كؼبل  ثِ  اگط ٍاحس تدبضي ـ   زاضـت ضا   هَخـَز زض ثـبظاضي    س، هيوـت ثبض

 ًٌس.  استلبزُ  اًتظبض زاضز اظ آى  ذَاّس ًطز ًِ  اًتربة

 يب چٌـس هـَضز ظيـط،     اظ يي  ثبضس، ٍاحس تدبضي  ٍخَز ًساضتِ  ثبظاض كؼبلي  ًِ  غَضتي زض . 20

 ًٌس: هي  استلبزُ  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي  ، ثطاي زستطسي  ضطط  ثِ
 

 ، زٍلت  تَسظ  ضسُ  اػالم  يتضويٌ  هيوتْبي .  الق

ِ   ًِ  ايي ثط  زض ثبظاض، هططٍط  هؼبهلِ  هيوت  آذطيي . ة   آى  تـبضيد   ثـيي   ظهـبًي   زض كبغـل

 ثبضس،  ًسازُ  ضخ  اهتػبزي  ضطايظ زض  اي هالحظِ  تـييط هبثل  تطاظًبهِ  ٍ تبضيد  هؼبهلِ

 ًٌس، ٍ هي  تلبٍتْب ضا هٌؼٌس  ًِ  ؼسيالتيت  ًظط گطكتي ثب زض  هطبِث  ثبظاض زاضاييْبي  هيوتْبي . ج

  حسـت  ثـط   گَضـتي   گلِ  ٍ اضظش  خؼجِ  ثطاسبس  هيَُ  هبًٌس اضظش  ذبظ  هؼيبضّبي . ز

 . گَضت  ًيلَگطم
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  ثـطاي   هتلبٍت  ثيبًگط ًتبيح  است  هوٌي 20زض ثٌس   هٌسضج  اعالػبتي  هَاضز، هٌبثغ  زض ثطذي . 21

،  ثبضـس. ٍاحـس تدـبضي     هَلس يب تَليس ًطـبٍضظي  ؿيط  ظيستي  اييزاض  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي

  هيبى ، اظ هٌػلبًِ  ثطاٍضز اضظش  اتٌبتطيي هبثل  ثِ  هٌظَض زستيبثي ضا ثِ  تلبٍتْبيي  چٌيي  زاليل

 گيطز. ًظط هي ، زض ّن  ثِ  ًسجتبً ًعزيي  هٌغوي  اظ ثطاٍضزّبي  اي زاهٌِ

  ژُـٍي س، ثِـثبض  ًعزيي ِ ـهٌػلبً  اضظش  ثِ  سُـض  بمـتو  بيـثْ  است  هوٌي  بتـاٍه  ثؼضي . 22

 :  ًِ  هَاهؼي زض

بي  تحول  اظ ظهبى .  الق  يب ثبضس،  گطكتِ  غَضت  ًوي  ظيستي  ، زگطزيسي اٍليِ  ضسُ  توبم  ْث

 ثبضس.  زاضتِ  ثط هيوت  اّويتي تأثيط ثب  ظيستي  اًتظبض ًطٍز زگطزيسي . ة

  هٌصفاًِ  اضظش بِ  گيطي اظ اًساظُ ًاضي  ّاي زضآهسّا ٍ ّعيٌِ

  اص وسيش مخياسج   ايس   مىظفاوٍ  اسص   مًلذ تٍ غيش  صيست   داساي   ايليٍ  اص شىاخ  دسآمذ واش  . 11

ٍ   اص تغيييش دس اسص   واشي    ي ويض دسآمذ يا َضيىٍ  فشي   صمان  تشايسدي اص وسيش   ايس   مىظيفاو

مىظيًس    يليً    ديسٌ  ، تايذ دس سًد ي صيان غيشمًلذ  صيست   داساي   فشي   صمان  تشايسدي  مخاسج

 شًد.

  هَلس ايدبز ضَز. ثبتَخِ ؿيط  ظيستي  زاضايي  يي  اٍليِ  ضٌبذت  زض ظهبى  است  زضآهس هوٌي . 24

ِ   اٍليِ  ضٌبذت  زض ظهبى  ضسُ  هَلس ذطيساضي ؿيط  ظيستي  زاضاييْبي  ايٌٌِ  ثِ   توـبم   ثْـبي   ثـ

ِ   ، هطثَط اٍليِ  اظ ضٌبذت زضآهس ًبضي  ضَز، ثٌبثطايي هي  يضٌبسبي  ضسُ اظ  ؿيـط   هـَاضزي   ثـ

 ًطز.  اضبضُ  گَضتي  گَسبلِ  تَلس يي  ثِ  تَاى هي  خولِ اظ  ثبضس ًِ ذطيس هي

  اص وسيش مخياسج   اس  مىظفاوٍ  اسص   تٍ  تًليذ وشايسصي  ايليٍ  اص شىاخ  واش   آمذ يا َضيىٍ دس . 15

 مىظًس شًد.  يلً   ديسٌ  ، تايذ دس سًد يا صيان فشي   مانص  تشايسدي

 پصيط اتكا  اي گًَِ بِ  هٌصفاًِ  اضظش  گيطي اًساظُ  اهكاى  عسم

ٍ   تيًان  مًلذ سا م  غيش  صيست   داساي   مىظفاوٍ  اسص   يجًد داسد وٍ  فشع  ايش  ايه . 12 ٍ   تي   اي گًوي

  صيسيت    داساي   ايليٍ  تىُا دس شىاخ   ياد شذٌ  فشع  ايش  حال َش  وشد. تٍ  گيشي ازيش اوذاصٌ اتىا

ٍ   اسص   ي سايش تشايسدَياي   ويس   دس دستشس  تاصاس آن  يا اسص   ليم   وٍ  مًلذي غيش   مىظيفاو
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  صيسيت    ، داسايي   مًاسد  ايه تاشذ. دس  وذاشتٍ قتًاوذ مظذا ، م  اتىا اس   غيشلاتل  يضًح  تٍ  آن

ٍ   ايس   شذٌ  تمام  تُاي  مًلذ تايذ تٍ غيش ٌ   اسص   وياَش   اص وسيش َشگًوي شيًد.    گييشي  ، اويذاص

وشد، ياحذ   گيشي ازيش اوذاصٌ اتىا  اي گًوٍ  سا تٍ  داساي   چىيه  مىظفاوٍ  اسص   تتًان  وٍ  صمان َش دس

 وىذ.  گيشي اوذاصٌ  فشي   صمان  تشايسدي  اص وسش مخاسج اس  مىظفاوٍ  اسص   سا تٍ  تايذ آن  تجاسي

ِ   اضظش  هجٌـبي  هَلـس ضا ثـط   ؿيـط   ظيسـتي   زاضايـي   هوغغ  زض يي  ًِ  ٍاحس تدبضي . 27   هٌػـلبً

يـب    حـصف   ثبضـس، تـب ظهـبى     ًـطزُ   گيطي اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  ًسط هربضج اظ پس

 زّس. هي  هجٌب ازاهِ ّويي ضا ثط  ضسُ يبز  زاضايي  گيطي ، اًساظُ ٍاگصاضي

ِ  ثطزاضـت   ضا زض ظهبى  تَليس ًطبٍضظي  هَاضز، ٍاحس تدبضي  يزض توبه . 28 ِ   اضظش  ، ثـ   هٌػـلبً

  ًٌٌـسُ  استبًساضز هٌؼٌس  ًٌس. ايي هي  گيطي اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  ًسط هربضج اظ پس

تَاًـس   هـي   ّوـَاضُ   ثطزاضت  زض ظهبى  تَليس ًطبٍضظي  هٌػلبًِ  اضظش  ًِ  است  زيسگبُ  ايي

 ضَز.  گيطي پصيط اًساظُ اتٌب  ايِ گًَ ثِ

،  اظ ثطزاضـت  پس  تَليس ًطبٍضظي  اضظش  ٍ ًبّص  ضسُ  توبم  ثْبي  زض تؼييي  ٍاحس تدبضي . 29

ضا مًاد ي واال   مًجًدي  حساتذاسي  ػٌَاى ثب 8  ضوبضُ  زض استبًساضز حسبثساضي  هٌسضج  العاهبت

 گيطز. ثٌبض هي

  زٍلت  بالعَض  كوكْاي

  العاهـبت   ، تبثغ ظيستي  زاضاييْبي  ثِ  هطثَط  زٍلت  ثالػَؼ  ًوٌْبي  حسبثساضي  ػول  ًَُح . 30

.  اسـت   ديلي    تالعيًع   ومىُياي   حسياتذاسي   ػٌـَاى  ثـب  10  ضـوبضُ   استبًساضز حسـبثساضي 

زضاذتيـبض ٍاحـس     ثالػـَؼ   ًوـي   ػٌـَاى   ثِ  زٍلت  تَسظ  ظيستي  زاضايي  ًِ  هَاضزي زض

اظ  پـس   ظيسـتي   زاضايي  هٌػلبًِ  اضظش  هؼبزل  زٍلت  ثالػَؼ  گيطز، ًوي هيهطاض   تدبضي

ِ   ضٌبذت  زض ظهبى  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  ًسط هربضج هـَضز   زض  ػوـل   . ًحـَُ  اسـت   اٍليـ

  هٌـسضج   ضٍيِ  تبثغ  اٍليِ  اظ ضٌبذت هَلس پس ؿيط  ظيستي  زاضاييْبي  هٌػلبًِ  اضظش  تـييطات

 . استبًساضز است  ايي 23زض ثٌس 
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 افطـا

ٍ   طيًست  مًلذ خًد سا تٍ مًلذ ي غيش  صيست   داساييُاي  دفتشي  تايذ مثلغ  ياحذ تجاسي . 11 دس   جذاگاوي

 وىيذ.  اسائٍ  تشاصوامٍ

افشيا    سًد ي صيان  دس طًست  اس   ايجاد شذٌ  جاسي  دس ديسٌ  تايذ مًاسد صيش سا وٍ  ياحذ تجاسي . 11

 6 وىذ

 ،  تًليذ وشايسصي  ايليٍ  اص شىاخ  واش   َاي دسآمذَا يا َضيىٍ  جمع .  الف

ٍ   دس اسص   ي تغييشات  ايليٍ  اص شىاخ  واش   َاي دسآمذَا يا َضيىٍ  جمع . ب اص  ايس   مىظيفاو

 ، ي غيشمًلذ  صيست   داساييُاي  فشي   صمان  تشايسدي  وسش مخاسج

ي   فشي   اسائٍ غيشمًلذ تا  صيست   ي داساييُاي  تًليذ وشايسصي  اص فشي  واش   سًد يا صيان .  ج

 .  آن  اوتسات   شذٌ  تمام  تُاي

 6 افشا وىذ  مال   صيش سا دس طًستُاي  يا وم   تششيح   تايذ اطالعات  ياحذ تجاسي . 11

 ،  صيست   اص داساييُاي  تا َش گشيٌ  مشتث   فعاليتُاي  ماَي  . الف

 ، ي  مال   ديسٌ  غيش مًلذ دس اايان  صيست   اييُاياص داس  گشيٌ مماديش َش .  ب

( ي  سشيذ مميثالً واتيالغ     جشييان  دس  تفىيه مًلذ تٍ  صيست   ي مماديش داساييُاي  دفتشي  مثالغ .  ج

 . ( تالغ ممثالً  تشداسي تُشٌ  حال دس

 

  گشيٌ َش  مىظفاوٍ  سص ا  دس تعييه  شذٌ  واس گشفتٍ تٍ  عمذٌ  تايذ سيشُا ي مفشيضات  ياحذ تجاسي . 11

 افشا وىذ. مًلذ سا غيش  صيست   اص داساييُاي  ي َش گشيٌ  تشداش   دس صمان  اص تًليذ وشايسصي

تًلييذ    فيشي    صميان   تيشايسدي   اص وسش مخياسج  اس  مىظفاوٍ  تايذ ممذاس ي اسص   ياحذ تجاسي . 15

 افشا وىذ. سا  اس   گشديذٌ  ييهتع  تشداش   دس صمان  وٍ  ديسٌ  ط   شذٌ  تشداش   وشايسصي

 6 تايذ مًاسد صيش سا افشا وىذ  ياحذ تجاسي . 12

يجيًد داسد ي ييا     آوُيا محيذيدي     تا مالىي   ساتطٍ دس  وٍ  صيست   داساييُاي  دفتشي  مثالغ .  الف

 ، ي  اس   تذَيُا لشاس گشفتٍ  يثيمٍ دس

 مًلذ.  صيست   ايداساييُ  يا تحظيل  تًسعٍ  تٍ  مشتً   تعُذات .  ب
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مًلذ دس اتتيذا ي   غيش  صيست   داساييُاي  دفتشي  مثالغ  اص تغييشات  تطثيم   تايذ طًست  ياحذ تجاسي . 13

  تايذ شامل  تطثيك  طًست  . ايه ويس   ضشيسي  اي ممايسٍ  اطالعات  وىذ. دسج  سا اسائٍ  ديسٌ  اوتُاي

 مًاسد صيش تاشذ6

  تيشايسدي   اص وسش مخاسج اس  مىظفاوٍ  دس اسص   اص تغييشات واش   ايَ دسآمذَا يا َضيىٍ .  الف

 فشي ،  صمان

 اص خشيذ، واش   افضايشُاي .  ب

تىذي داساييُاي صيست  غيشمًلذ ويٍ طثيك اسيتاوذاسد     ي طثمٍاص فشي   واش  واَشُاي .  ج

عمليات شذٌ تشاي فشي  ي  داساييُاي غيشجاسي وگُذاسي”عىًان  تا 11حساتذاسي شماسٌ 

عىًان وگُيذاسي شيذٌ    ، تٍلالة يه مجمًعٍ ياحذ طًس مستمل يا دس ، تٍ“متًلف شذٌ

  ، تىذي شذٌ اس  تشاي فشي  طثمٍ

 ، ي اص تشداش  واش   واَشُاي . د

 . سايش تغييشات . َ

 

 11  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي هَلس ثطاسبس  ظيستي  زاضاييْبي  ثِ  هطثَط  اكطبي  سبيطالعاهبت . 38

 ذَاّس ثَز.مشًُد   ثات   داساييُاي  ػٌَاى ثب

  عجيؼـي   ، ثيوبضيْب ٍ سـبيط هرـبعطات   خَي  هربعطات  زض هؼطؼ  اؿلت  ًطبٍضظي  كؼبليت . 39

  ثـطاي   اظ آى  ، آگـبّي   يب ٍهـَع   ، هبّيت اًساظُ  لحبػ  ثِ  ضَز ًِ  ٍاهغ  . اگط ضٍيسازي است

ِ    ٍ هجلـؾ   ، هبّيـت هليس ثبضس  ػولٌطز ٍاحس تدبضي  تحليل   عجـن   هطثـَط   زضآهـس ٍ ّعيٌـ

  ثيوـبضي   ضَز. ٍهـَع  اكطب هي  عملىشد ميال    گضاس   ػٌَاى ثب 6  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي

اظ   ثـبضظي   ّـبي  ًوًَِ  حططات  ضسيس ٍ ّدَم  يب سطهبي  ، ذطٌسبلي ، سيل هْلي  ٍيطٍسي

 ّستٌس.  هَضَع  ايي

ٍ  غيش  صيست   داساييُاي  مىظفاوٍ  اسص   گيشي  اوذاصٌ  وٍ  دس مًاسدي . 14 ٍ  مًلذ تي ايزيش   اتىيا   اي گًوي

داساييُا   ايه  تايذ دسخظًص  مال   ديسٌ  دس اايان  ( ياحذ تجاسي12تىذ   شًد تٍ  ميسش وثاشذ مسجً 

 6 افشا وىذ مًاسد صيش سا

 ، مًلذ غيش  صيست   اص داساييُاي  ششح  . الف
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 ، ازيش اتىا  اي گًوٍ تٍ  مىظفاوٍ  اسص   تٍ  گيشي اوذاصٌ  امىان  معذ  داليل  تششيح .  ب

 گيشد، ي لشاس م   دس آن  مىظفاوٍ  صياد اسص  احتمال  تٍ  وٍ  تشايسدَاي   ، دامىٍ امىان  دسطًست . ج

 . ديسٌ  دس اتتذا ي اايان  اوثاشتٍ  اسص   ي واَش  واخالض  دفتشي  مثلغ . د

اص وسش  اس  شذٌ  تمام  تُاي  تٍ لثالً  مًلذ وٍ غيش  صيست   داساييُاي  مىظفاوٍ  ص اس  وٍ  دسطًست  . 11

ٍ   جياسي   ديسٌ  طي    اس   شذٌ  گيشي اوذاصٌ  اوثاشتٍ  اسص   واَش ٍ   تي   ايزيش لاتيل   اتىيا   اي گًوي

 6 داساييُا افشا وىذ  ايه  تايذ مًاسد صيش سا دسخظًص  تاشذ، ياحذ تجاسي  گيشي اوذاصٌ

 ، مًلذ غيش  صيست   اص داساييُاي  ششح  . الف

 ، ي  اس   شذٌ  گيشي اوذاصٌ  ازيش لاتل اتىا  اي گًوٍ  تٍ  مىظفاوٍ  اسص  چشا  وٍ  ايه  تششيح .  ب

 . گيشي اوذاصٌ  آثاس تغييش مثىاي .  ج

 اجطا  تاضيد

  آن   يمالي   ديسٌ ٍ يوي   مال   اييًستُيط ٍ يمًسد ولي دس  ذاسييذاسد حساتياوياست  هياي  اتيضاميال . 11

 .  االجشاس  تاشذ، الصم م   اص آن يا اس 1141اسفىذ  14  ييٍت  مىتُ 

  حسابساضي  الوللي بيي  با استاًساضزّاي  هطابقت

  حسبثساضي  الوللي استبًساضز، هلبز استبًساضز ثيي  ايي  العاهبت  هَاضز ظيط، ثب اخطاي  استثٌبي ثِ . 43

 : ضَز هي  ًيع ضػبيت  وشايسصي  ػٌَاى ثب 41  ضوبضُ

ِ   وشايسصي  ثبػٌَاى 41  ضوبضُ  حسبثساضي  الوللي استبًساضز ثيي  ثطاسبس . الق   زاضاييْـبي   ، ًليـ

  گيـطي  اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  اضظش ثبيس ثِ  ظيستي

  س. اهب ثطاسبسـاتٌبپصيط هيسط ًجبض  ايِ ـگًَ ثِ  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي  ضَز، هگط ايٌٌِ

  زاضاييْـبي   ثـطاي   ًطَض ٍ ًجَز ثبظاض كؼـبل   هحيغي  ضطايظ  ثِ  استبًساضز، ثبتَخِ  ايي

 11  ضـوبضُ   استبًساضز حسـبثساضي   عجن  ضسُ  توبم  ثْبي  زاضاييْب ثِ  هَلس، ايي  ظيستي

 .ضَز هي  گيطي اًساظُمشًُد   ثات   داساييُاي  ثبػٌَاى

  ثالػـَؼ   ، ًوي وشايسصي  ػٌَاى ثب 41  ضوبضُ  حسبثساضي  الوللي استبًساضز ثيي  عجن .  ة
  اظ ًسـط هرـبضج   پس  هٌػلبًِ  اضظش  ثِ  هَلس ًِ  ظيستي  زاضاييْبي  ثِ  هطثَط  زٍلتي

ِ   ضَز زضغَضتي هي  ضٌبسبيي  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي ًجبضـس    هطـطٍط   ًوـي   آى  ًـ



 62  شماره  استاندارد حسابداري

  كشاورزي  فعاليتهاي

 578 

هوـطض    احطاظ ضطايظ  ثبضس زض ظهبى  هططٍط  ًِ  غَضتي ٍ زض  ٍغَل  هبثليت  ظهبى زض
  ًوٌْـبي   اسـتبًساضز، توـبم    ايـي   ضـَز. اهـب ثطاسـبس    هي  زضآهس ضٌبسبيي  ػٌَاى  ثِ

  اسـتبًساضز حسـبثساضي    هَلـس عجـن    ظيسـتي   ثب زاضاييْبي  ضاثغِ زض  زٍلت  ثالػَؼ
 ضَز. هي  ٌبسبييض  ديل   تالعًع  ومىُاي  ػٌَاى ثب 10  ضوبضُ
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 1  شماره  پيوست

  مالي  صورتهاي  نمونه

 

 

 26  ضـوبضُ   استبًساضز حسـبثساضي   اظ العاهبت  ثؼضي  اخطاي  ثب ًحَُ  هٌظَض آضٌبيي ثِ  پيَست  ايي

 ضَز. ًوي  اظ استبًساضز هحسَة  ٍ ثرطي  است  ضسُ  تْيِ

ِ   هطثـَط   حسـبثساضي   ّـبي  ضٍيِ  اّن  ذالغِ  پيَست  زض ايي   ٍ تَليـسات   ظيسـتي   زاضاييْـبي   ثـ

زض   ًطـبٍضظي   هَلـس ٍ ؿيطهَلـس ٍ تَليـسات     ظيستي  زاضاييْبي  اضائِ  ًحَُ  ٍ ّوچٌيي  ًطبٍضظي

.  اسـت   ضـسُ   هطـرع   تَضـيحي   زض يبززاضـتْبي   هـطتجظ   اعالػـبت   ثب اكطـبي   ّوطاُ  تطاظًبهِ

  ّبي ّعيٌِ  اكطبي  ٍ ًحَُ  سَز ٍ ظيبى  زض غَضت  هٌػلبًِ  اضظش  تـييطات  اضائِ  ًحَُ  ثطايي  اكعٍى

ًوس   ٍخَُ  خطيبى  غَضت  ثِ  هطثَط  ّبي . ًوًَِ است  ضسُ  هطرع  تَضيحي  تَليس زض يبززاضتْبي

  ًجَز تلـبٍت   زليل ٍ ثِ  است  ضسُ  هطرع  هطثَط  زض استبًساضزّبي  خبهغ  سَز ٍ ظيبى  ٍ غَضت

  هـبلي   اظ غـَضتْبي   ثرطي  زضثطگيطًسُ  ًوًَِ  . ايي است  ًطسُ  اضائِ ّب زض ايٌدب ًوًَِ  ، ايي ذبظ

 ضَز.  زضًظط گطكتِ  ٍ خبهغ  ًبهل  هدوَػِ  يي  ػٌَاى  ٍ ًجبيس ثِ  است
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 ( ازاهِ) 1  ضواضُ  پيَست 
  ًوًَِ  ضطكت

  تطاظًاهِ
 11×9  اسفٌسهاُ 92  زض تاضيد

 

 11×92/19/1 11×92/19/9 ياززاضت سْام  سّيْا ٍ حقَق صاحباىب 11×92/19/1  11×92/19/9 ياززاضت زاضاييْا

 هيليَى ضيال هيليَى ضيال   هيليَى ضيال هيليَى ضيال  

    :  جاضي  بسّيْاي    :  جاضي  زاضاييْاي 

 180 155   تدبضي  حسبثْب ٍ اسٌبز پطزاذتٌي 80 100   ًوس  هَخَزي 

 140 110   سبيط حسبثْب ٍ اسٌبز پطزاذتٌي 65 150    تدبضي  حسبثْب ٍ اسٌبز زضيبكتٌي 

 25 40  زضيبكتْب  پيص 75 85    سبيط حسبثْب ٍ اسٌبز زضيبكتٌي 

 235 250   پطزاذتٌي  سَز سْبم 330 300   هَلس ؿيط  ظيستي  زاضاييْبي 

 100 80    زضيبكتي  هبلي  تسْيالت 180 145   هَاز ٍ ًبال  هَخَزي 

     40 45   طزاذتْبپ  ٍ پيص  سلبضضبت 

 680  635    خبضي  ثسّيْبي  خوغ 770  825    خبضي  زاضاييْبي  خوغ 

    :  غيطجاضي  بسّيْاي    :  جاضي غيط  زاضاييْاي 

 80 90   ثلٌسهست  حسبثْب ٍ اسٌبز پطزاذتٌي 800 900   هَلس  ظيستي  زاضاييْبي 

 140  230    ثلٌسهست  زضيبكتي  هبلي  ْيالتتس 950 810   هطَْز  ثبثت  سبيط زاضاييْبي 

 220 320   30 45   سبيط زاضاييْب 

 200 235   ًبضًٌبى  ذسهت  پبيبى  هعايبي  شذيطُ    

 420  555    ؿيطخبضي  ثسّيْبي  خوغ 1ض780  1ض755    ؿيطخبضي  زاضاييْبي  خوغ 

    :  سْام  حقَق صاحباى    

 1ض200  1ض200   ( ضسُ پطزاذت  توبم  ضيبلي ×××  سْن ××)  سطهبِي    

 70 80   هبًًَي  اًسٍذتِ    

 30 30  ّب سبيط اًسٍذتِ    

 150  80    ( اًجبضتِ سَز )ظيبى    

 1ض450 1ض390   سْبم  حوَم غبحجبى  خوغ    

 2ض550  2ض580    سْبم  ثسّيْب ٍ حوَم غبحجبى  خوغ 2ض550  2ض580   زاضاييْب  خوغ 

 . است  هبلي  غَضتْبي  ... ، خعء اليٌلي تب ...  زض غلحبت  هٌسضج تب ... ...  تَضيحي  يبززاضتْبي
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 ( ازاهِ) 1  ضواضُ  پيَست
  ًوًَِ  ضطكت 

  ظياى سَز ٍ  صَضت 

 11×9  اسفٌسهاُ 92  بِ  هٌتْي  هالي  سال  بطاي 

 

 11×1 11×9 ياززاضت 

 ضيال هيليَى ضيال هيليَى ضيال هيليَى  

 700   840      ًطبٍضظي  تَليسات  هٌػلبًِ  اضظش

 200   260     ؿيطهَلس  ظيستي  زاضاييْبي  هٌػلبًِ  اضظش  اكعايص  ذبلع

 900   1ض100     

َليسات  كطٍش  ذبلع َلس  ظيستي  ٍ زاضاييْبي  ًطبٍضظي  ت  800    1ض200    ؿيطه

 (650 )   (800 )    اًتسبثي  ضسُ  توبم  ثْبي

     400   150 

 1ض050   1ض500      ػوليبتي  زضآهسّبي

 (735 )   (1ض223 )   تَليس  ّبي ّعيٌِ

 (91 )   (120 )    ٍ ػوَهي  ، ازاضي كطٍش  ّبي ّعيٌِ

 (826 )  (1ض343 )    

 224   157      سَز ػوليبتي

 80    70    هَلس  ظيستي  زاضاييْبي  سَز كطٍش

 15    10     ؿيطػوليبتي  ّبي سبيط زضآهسّب ٍ ّعيٌِ  ذبلع

 (45 )   (50 )      هبلي  ّبي ّعيٌِ

     30   50 

 274   187      اظ هبليبت  سَز هجل

* هبليبت
    ( 2)  ( 1) 

 273   185       سَز ذبلع

 گطزش حساب سَز )ظياى( اًباضتِ

 273   185       سَز ذبلع

 87   150      سبل  اثتساي  سَز اًجبضتِ

 360   335      ترػيع  سَز هبثل

     ضَز : ًسط هي

 (10 )  (10 )     هبًًَي  اًسٍذتِ  ثِ  اًتوبل

 (200 )  (245 )    طزاذتٌيپ  سَز سْبم

 150   80      سبل  زض پبيبى  سَز اًجبضتِ

 . است  ؿيطًطبٍضظي  بياظ كؼبليتْ  زضآهس حبغل  ثِ  ، هطثَط هبليبت  * هجلؾ

بي  ... تب ... ، خعء اليٌلي  زض غلحبت  هٌسضج تب ... ...  تَضيحي  يبززاضتْبي . است  هبلي  غَضْت
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 ( ازاهِ) 1  ضواضُ  پيَست

  ًوًَِ  ضطكت

  هالي  صَضتْاي  تَضيحي  ياززاضتْاي

 11×9  اسفٌسهاُ 92  بِ  هٌتْي  هالي  سال

  هالي  يصَضتْا  تَضيحي  ياززاضتْاي
  حسابساضي  ّاي ضٍيِ  اّن  ذالصِ

  ، ًژاز ٍ ًيليـت  سٌي  گطٍُ  ثِ  ( ثبتَخِ گَضتي  ؿيطهَلس )گَسبلِ  ظيستي  زاضاييْبي ... ي   يادداش 
  ثـطاٍضزي   ضَز. هربضج هي  ضٌبسبيي  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  اضظش  ثِ

اظ  ًبضـي   ٍ ًبّص  ثبضس. اكعايص هي  هطثَط  ٍ ػَاضؼ  ، هبليبت ًبضهعز كطٍش  ضبهل  كطٍش  ظهبى
  كـطٍش   ظهبى  ثطاٍضزي  اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  اضظش هَلس ثِ ؿيط  ظيستي  زاضاييْبي  ضٌبسبيي

 ضَز. هٌظَض هي  ٍهَع  زٍضُ  زض سَز ٍ ظيبى
 

ٍ ضيط( زض   ، هيَُ )گَضت  ظيستي  اظ زاضاييْبي  ضسُ  استحػبل  ًطبٍضظي  تَليسات .... ي   يادداش 
ضـَز.   هـي   ضٌبسـبيي   كـطٍش   ظهبى  ثطاٍضزي  اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  اضظش ثِ  ثطزاضت  ظهبى

هٌظـَض    ٍهـَع   زٍضُ  زض سَز ٍ ظيبى  ًطبٍضظي  تَليسات  اٍليِ  اظ ضٌبذت ًبضي  يب ًبّص  اكعايص
  ًطبٍضظي  تَليسات  ضسُ  توبم  ثْبي  ػٌَاى  ثِ  ضتثطزا  زض ظهبى  ضسُ  تؼييي  هٌػلبًِ  ضَز. اضظش هي

 ضَز. هي  گعاضش  ضسُ  توبم  ثْبي  ، ثطهجٌبي كطٍش  ٍ تب ظهبى  هحسَة
 

  ضـسُ   توـبم   ثْـبي   ( ثطهجٌـبي  هيـَُ   ٍ زضذتبى  ضيطي  هَلس )گلِ  ظيستي  زاضاييْبي.... ي    يادداش 
  ايـي   سـبظي  آهـبزُ   هَلس تـب ظهـبى    ظيستي  ضاييْبيثب زا  ضاثغِ تَليس زض  ضَز. هربضج هي  ضٌبسبيي

ِ  ضـَز. ايـي   هٌظـَض هـي    ضسُ  توبم  ثْبي  ثِ  ثطزاضي آؿبظ ثْطُ  زاضاييْب ثطاي اظ  پـس   هرـبضج   گًَـ
ِ  هي  اضبكِ  ضسُ  توبم  ثْبي  ثِ  غَضتي ، تٌْب زض ثطزاضي ثْطُ ػوـط هليـس     اكـعايص   هَخـت   ضَز ًـ

سـَز ٍ    ثِ  ٍهَع  تَليس زض زٍضُ  آًْب ضَز. سبيط هربضج  ثبظزّي  ًيليتزض   يب ثْجَز اسبسي  زاضايي
 ضَز. هٌظَض هي  ظيبى

 

  اسـوبط   زاضاييْـب ٍ اضظش   ػوط هليس ثـطاٍضزي   ثِ  هَلس ثب تَخِ  ظيستي  زاضاييْبي .... ي   يادداش 
 : ضَز هي  ظيط هستْلي  ًطذْب ٍ ضٍضْبي  ثطاسبس

 

  ضٍش  كاستْال  ًطخ /  زٍضُ  زاضايي

  ضيطي  گلِ
  سيت  زضذت
  پستِ  زضذت

×× % 

  سبل ××
   سبل ××

  ًعٍلي
  هستوين  ذظ
  هستوين  ذظ
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 ( ازاهِ) 1  ضواضُ  پيَست

  ًوًَِ  ضطكت

  هالي  صَضتْاي  تَضيحي  ياززاضتْاي

 11×9  اسفٌسهاُ 92  بِ  هٌتْي  هالي  سال

 : ؿيطهَلس  ظيستي  زاضاييْبي .... ي  يادداش 

  گَضتي  گَسالِ 

  هبلغ هقساض 

 لضيا  هيليَى  تي 

 330  29 13 × 1 / 12 / 29زض 

 100   هٌػلبًِ  زض اضظش  تـييطات  ذبلع

 29  ذطيس

 (99)   كطٍش

 (50)   ثطزاضت

 (10)   سبيط تـييطات

 300  5/19  13 × 2 / 12 / 29زض 
 

 :  است  ضسُ  ظيط تؼييي  اغلي  هلطٍضبت  ثطاسبس  گَضتي  گَسبلِ  هٌػلبًِ  اضظش

 ضٍز. اًتظبض ًوي  آيٌسُ  ثبظاض زض سبل  ضطايظ زض  اي ػوسُ  تـييطات .  الق
 ذَاّس ضسيس.  كطٍش ثِ ... ٍ زض ثبظاض  عَض ظًسُ ثِ  گَضتي  ّبي گَسبلِ  توبم .  ة
  اسـتلبزُ   هـبلي   ضٍظ آذط سـبل  10زض   كطٍش  هيوت  اظ هيبًگيي  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي  ثطاي .  ج

 . است  ضسُ
 

 : هَاز ٍ ًبال  هَخَزيْبي .... ي  يادداش 

 9 × 11 1 × 11 
  ذالص  ذالص  اضظش  كاّص  شذيطُ  ضسُ  توام  بْاي 

  ضيال  هيليَى  ضيال  هيليَى  ضيال  هيليَى  ضيال  هيليَى 

  هيَُ
  يًَدِ

 خَ

  40 
 60 
 59 

(14) 
 ـ
 ـ

26 
60 
59 

 45 
 80 
 55 

 180  145 (14) 159   خوغ
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 ( ازاهِ) 1  ضواضُ  پيَست

  ًوًَِ  ضطكت

  هالي  صَضتْاي  تَضيحي  ياززاضتْاي

 11×9  اسفٌسهاُ 92  بِ  هٌتْي  هالي  سال
 

 هَلس  ظيستي  زاضاييْبي ... ي  يادداش 

 :  تظيط اس  هَلس ثططح  ظيستي  زاضاييْبي  اًجبضتِ  ٍ استْالى  ضسُ  توبم  ثْبي  خسٍل 

 
 ُ اي توام ضس  هيليَى ضيال –هبلغ زفتطي  هيليَى ضيال - استْالك اًباضتِ هيليَى ضيال -ْب

  اقالم  ضطح

 زض  هاًسُ

92/19/1×11 

  زاضاييْاي

  ضسُ  اضافِ

  زاضاييْاي

  ضسُ فطٍذتِ

  ٍاًتقاالت ًقل

  ٍسايطتغييطات

 زض  هاًسُ

92/19/9×11 

 زض  هاًسُ

92/19/1×11 

 

  زٍضُ  استْالك

  اًباضتِ  استْالك

  زاضاييْاي

  ضسُ فطٍذتِ

  اًتقاالت ٍ  ًقل

  سايطتغييطات ٍ

 زض  هاًسُ

92/19/9×11 

 زض  هاًسُ

92/19/9×11 

 زض  هاًسُ

92/19/1×11 

 221  235  35  ـ (2)  8  29  270  ـ (30)  50   250   ضيطي  گبٍّبي

َلس  گبٍّبي  140  180  45  ـ (3)  10  38  225  5  (95)  137  178  ًط ه

 159  160  51  ـ (4)  9  46  211  43  (47)  10  205  ثوطزاض  هيَُ  زضذتبى

 520  575  131  ـ (9)  27  113  706  48  (172)  197  633   خوغ

 200  130       130  (5)  (65)  ـ   200  ّب ّب ٍ تليسِ گَسبِل

َُ  زضذتبى  80  195       195  (43)  ـ   158  80   اظ ثوطزّي  هجل  هي

 280  325       325  (48)  (65)  158  280   خوغ

 800  900  131  ـ (9)  27  113  1ض031  ـ (237)  355  913   ًل  خوغ
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 : هَلس  ظيستي  زاضاييْبي  هوساضي  اعالػبت .... ي  يادداش 

 
 9×11 1×11 

   :  ثطزاضي ثْطُ  زضحبل

  ضأس  124  ضأس  130  ضيطي  گبٍّبي

  ضأس  15  ضأس  15 ًط  گبٍّبي

   

   : ثوطزاض  هيَُ  زضذتبى

  اغلِ  450  اغلِ  500  سيت

  اغلِ 310  اغلِ  310  پستِ

   

   :  ثطزاضي  اظ ثْطُ  هجل

  ضأس 72  ضأس 75 ّب ّب ٍ تليسِ گَسبلِ

  اغلِ 150  اغلِ 150  پستِ  زضذتبى
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 :  ظيط است  ثططح  زٍضُ  عي  ضسُ  ثطزاضت  ًطبٍضظي  تَليسات  هٌػلبًِ  هوساض ٍ اضظش .... ي  يادداش 

 
  بطزاضت زض ظهاى  هٌصفاًِ  اضظش هقساض  اقالم  ضطح

  ضيال هيليَى  

  گَضت

  هيَُ

 ضيط

  تي 10

  تي 40

 ّعاض ليتط 12

 50 

 320 

 470 

   840 

 
.....  ثـبظاض  ٍ ..... زض ثـبظاض   تطتيت ثِ  كطٍضي  ػوسُ  هيوت  ثِ  ثبتَخِ  ٍ گَضت  هيَُ  هٌػلبًِ  اضظش

ِ   ضـَز ٍ اضظش  هي  ... كطٍذتِ  ًبضذبًِ  ثِ توبهبً  ضطًت  تَليسي . ضيط است  ضسُ  تؼييي   آى  هٌػـلبً

 . است  ضسُ  تؼييي  ًبضذبًِ  ثب ايي  ضسُ  تَاكن  كطٍش  هيوت  ثطاسبس
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 : تَليس  ّبي ّعيٌِ ي ... يادداش 
 9×11 1×11 

  ضيال  هيليَى  ضيال  هيليَى 

 340  462   زام  ذَضاى  ّبي ّعيٌِ

 48  120   ثبضٍضي  ّبي ّعيٌِ

 99  120   ثْساضتي  ّبي ّعيٌِ

 10  27  هَلس  ظيستي  زاضاييْبي  استْالى  ّعيٌِ

 14  31   تَليسي  تدْيعات  استْالى  ّعيٌِ

 25  26   َز ٍ سنً  ّعيٌِ

 370  600   زستوعز ًبضًٌبى  ّعيٌِ

 45  25   تَليسي  ّبي سبيط ّعيٌِ

 951  1ض411  

 (216 ) (188 )  هَلس  ظيستي  زاضاييْبي  ِث  يبكتِ  ترػيع  هربضج

 735  1ض223  
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 62استاندارد حسابداري شماره 

 فعاليتهاي كشاورزي

 6  شماره  پيوست

  يگير نتيجه  مباني

  پيطيٌِ

ِ  7/5/1380  هـَضخ  57  ضوبضُ  هػَثِ  ثطاسبس . 1 ،  حسـبثساضي   اسـتبًساضزّبي   تـسٍيي   ًويتـ

  تَسـظ   ًطـبٍضظي   كؼبليتْـبي   استبًساضز حسـبثساضي   تسٍيي  ثطاي  الظم  تحويوبتي  ًبضّبي

،  يوبتضس. زض كطايٌس تحو  استبًساضزّب ضطٍع  تسٍيي  هسيطيت  ًبضضٌبسي  ٍ گطٍُ  ًبضضٌبسبى

 است:  گطكتِ  ظيطغَضت  كؼبليتْبي

 ًٌٌس. هي  كؼبليت  ًطبٍضظي  ظهيٌِ زض  ًِ  ضطًتْبيي  حسبثساضي  ضٍضْبي  ثطضسي .  الق

 هؼتجط.  اي حطكِ  هطاخغ  تَسظ  ضسُ  تسٍيي  حسبثساضي  استبًساضزّبي  هغبلؼِ . ة

 . ًطبٍضظي  ْبيكؼبليت  حسبثساضي  ظهيٌِ زض  ضسُ  اًدبم  تحويوبت  ثطضسي . ج

 ًٌٌس. هي  كؼبليت  ًطبٍضظي  ظهيٌِ زض  ضطًتْب ًِ  اظ ثطذي  ًظطذَاّي . ز

 . تحويوبت  ًتبيح  ثٌسي  خوغ  ثطاي  ًبضضٌبسي  هتؼسز گطٍُ  خلسبت  طٌيلت . ّ

  ٍ ّوچٌيي  ضسُ  اًدبم  هغبلؼبت  ًتبيح  بسـثطاس  حسبثساضي  بيـاستبًساضزّ  يـتسٍي ِ ـًويت . 2

  اسـتبًساضز حسـبثساضي    تسٍيي ، وشيايسصي   ػٌَاى ثب 41  ضوبضُ  حسبثساضي  الوللي ساضز ثيياستبً

ِ  30اظ حـسٍز  ًبض هطاض زاز ٍ پـس  ضا زض زستَض وشايسصي  فعاليتُاي  ػٌَاى ثب 26  ضوبضُ   خلسـ

 ضس.  استبًساضز تػَيت  پيطٌْبزي  ًظط، هتي ٍ تجبزل  ثحث

  كطاٍضظي  فعاليتْاي  استاًساضز حسابساضي  تسٍيي  زاليل

ِ   هطثَط  استبًساضز حسبثساضي  ظيط تسٍيي  زاليل ثِ  حسبثساضي  استبًساضزّبي  تسٍيي  ًويتِ . 3   ثـ

 است:  زازُ  تطريع  ضا ضطٍضي  ًطبٍضظي  كؼبليتْبي

 ، هطبِث  ٍ ضٍيسازّبي  هؼبهالت  ضطًتْب ثطاي  تَسظ  هتلبٍت  حسبثساضي  اظ ضٍضْبي  استلبزُ .  الق

  حسـبثساضي   اظ اسـتبًساضزّبي   ًـبضثطز ثؼضـي    اظ زاهٌِ  ًطبٍضظي  كؼبليتْبي  ضسى  هستثٌي .  ة

س استبًساضز حسبثساضي ٍ  مًاد ي وياال   مًجًدي  حساتذاسي  ػٌَاى ثب 8  ضوبضُ  هَخَز )ّوبًٌ

 (،دسآمذ عمليات   ػٌَاى ثب 3  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي
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 ، ٍ ظيستي  ٍخَز زگطزيسي  خولِ اظ  ًطبٍضظي  كؼبليتْبي  ذبظ  هبّيت .  ج

 اسـتبًساضز   تـسٍيي   ثِ  ثبتَخِ  حسبثساضي  الوللي ثيي  ثيطتط ثب استبًساضزّبي  ّوبٌّگي . ز

 . وشايسصي  ػٌَاى ثب 41  ضوبضُ  حسبثساضي  الوللي ثيي

  ظيستي  زاضاييْاي  گيطي اًساظُ

  اضظش  زٍ ضٍيٌطز اغلي  ًطبٍضظي  كؼبليتْبي  ثِ  طثَطه  ظيستي  زاضاييْبي  گيطي اًساظُ  ثطاي . 4

  ثـط اسـتسالالت   ضٍيٌطزّب هجتٌـي   اظ ايي  ّطًسام  ٍخَز زاضز ًِ  ضسُ  توبم  ٍ ثْبي  هٌػلبًِ

 . است  ذبغي

  ًطـبٍضظي   كؼبليتْـبي   ثِ  هطثَط  ظيستي  زاضاييْبي  گيطي اًساظُ  ثطاي  هٌػلبًِ  ًبضثطز اضظش . 5

 :  ظيط است  سالالتاست  ثطاسبس

  ظيسـتي   زاضاييْـبي   ظيستي  اظ زگطزيسي ًبضي  ، آثبض تـييطات هٌػلبًِ  اضظش  تـييطات .  الق

 ًٌس، هي  ضا ثْتط هٌؼٌس

 ، است  هتلبٍت  ظيستي  زگطزيسي  ثب الگَي  زض هَاضز ظيبزي  هربضج  ٍهَع  ظهبًي  الگَي .  ة

  ثبظاض هبثل  اضظش  ٍخَز زاضز ٍ زضًتيدِ  ثبظاض كؼبل  ظيستي  اظ زاضاييْبي  ثسيبضي  ثطاي .  ج

 آًْب ٍخَز زاضز،  اتٌب ثطاي

  اظ هَاهـغ   ، زض ثطذـي  ضسُ  توبم  ّب زض ضٍيٌطز ثْبي ّعيٌِ  ترػيع  هطٌالت  زليل ثِ . ز

 ، ٍ اتٌبتط است  هبثل  ضسُ  توبم  اظ ثْبي  هٌػلبًِ  اضظش

  ضـسُ   توـبم   ثـط ثْـبي   هجتٌي  تط اظ اعالػبت  هطثَط  هٌػلبًِ  ثط اضظش هجتٌي  اعالػبت . ّ

 . است  تبضيري
 

  ًطـبٍضظي   كؼبليتْـبي   ثِ  هطثَط  ظيستي  زاضاييْبي  گيطي اًساظُ  ثطاي  ضسُ  توبم  ًبضثطز ثْبي . 6

 :  ظيط است  استسالالت  ثطاسبس

،  اتٌـبتط اسـت   هبثـل   هٌػلبًِ  اظ اضظش  تبضيري  ضسُ  توبم  زض ثيطتط هَاضز، ثْبي .  الق

 ، است  ضَاّس ًبكي  ٍ زاضاي  ٍاهؼي  هؼبهالت  حبغل  ضسُ  توبم  ظيطا ثْبي
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  ثـطاي   هٌبسـجي   ٍ هجٌـبي   ظيبز اسـت   ًَسبًبت  زاضاي  هحػَالت  هٌػلبًِ  اضظضْبي .  ة

 ، ًيست  گيطي اًساظُ

 زّس، هي  ضا اكعايص  اعالػبت  تْيِ  ّعيٌِ  هبلي  زٍضُ زض ّط  هٌػلبًِ  اظ اضظضْبي  استلبزُ .  ج

 ، ٍ است  هٌػلبًِ  تط اظ ضٍيٌطز اضظضْبي ضايح  ضسُ  توبم  ضٍيٌطز ثْبي . ز

 ٍخَز ًساضز.  هَلس ثبظاض كؼبل  ظيستي  زاضاييْبي  ٍيژُ ثِ  ظيستي  زاضاييْبي  هَضزثطذي زض . ّ

ِ    ًتيدِ  ايي  ثِ  الظم  ثطضسيْبي  اظ اًدبم پس  ًويتِ . 7 ،  گيـطي  هوبغـس اًـساظُ    ثـطاي   ضسـيس ًـ

هَضز  ًٌس. زض  ثٌسي هَلس ٍ ؿيطهَلس عجوِ  ظيستي  زاضاييْبي  زٍ گطٍُ  ضا ثِ  ظيستي  زاضاييْبي

  هٌػلبًِ  اظ اضظش  استلبزُ  ٍخَز ًساضز ثٌبثطايي  اًٌَى ّن  هَلس ثبظاض كؼبلي  ظيستي  زاضاييْبي

  ضٌبسـبيي   ايي ثط  ثبضس. ػالٍُ ًوي  هٌبست  ض هٌظنعَ اتٌب ثِ  ثبظاض هبثل  ًجَز اضظضْبي  زليل ثِ

سـَز    يب غَضت  سَز ٍ ظيبى  هَلس زض غَضت  زاضاييْبي  ًيبكتِ  تحون  ّبي زضآهسّب ٍ ّعيٌِ

ِ  است  آكطيي هطٌل  خبهغ  ٍ ظيبى ِ   زليـل   ّوـيي   . ثـ ِ   تطـريع   ًويتـ   حسـبثساضي   زاز ًـ

  ػٌـَاى  ثـب  11  ضـوبضُ   سـتبًساضز حسـبثساضي  ا  ثطاسـبس   هَلس ثْتط است  ظيستي  زاضاييْبي

  اضظضـْبي   ؿيطهَلس ثبيـس ثطاسـبس    ظيستي  ضَز. اهب زاضاييْبي  اًدبم مشًُد  ثات   داساييُاي

  زاضاييْـبي   گيـطي  اًـساظُ   است  هوٌي  ًِ  هَاضز استثٌبيي ضَز هگط زض  گيطي اًساظُ  هٌػلبًِ

 اتٌب ًجبضس.  هبثل ، هٌػلبًِ  اضظضْبي  هَلس ثطاسبس ؿيط  ظيستي

ثبضـس.   هـي   ضـسُ   تٌعيل  ًوسي  اظ خطيبًْبي  استلبزُ  هٌػلبًِ  اضظش  تؼييي  اظ ضٍضْبي  يٌي . 8

 :  است  ضا ًپصيطكتِ  ضٍش  ظيط ايي  زاليل  ثِ  ًويتِ

ًطـَض ثسـيبض     اهتػـبزي   زض هحـيظ   تٌعيـل   ًطخ  ٍ ّوچٌيي  ًوسي  ثطاٍضز خطيبًْبي . الق

 ضَز، ٍ اتٌب ًوي  هبثل  اضظضْبي  ثَز ٍ زض اًثط هَاضز هٌدط ثِذَاّس   هضبٍتي

 ضَز. هي  توَيت  هبلي  غَضتْبي  تحطيق  ، ظهيٌِ هضبٍت  زاهٌِ  گستطش  زليل ثِ . ة

  فطٍش  ظهاى  هراضج  عول  ًحَُ

ِ   اضظش  ؿيطهَلس ثطاسـبس   ظيستي  استبًساضز زاضاييْبي  ايي  ثطاسبس . 9 اظ ًسـط   پـس   هٌػـلبً

ِ  حن  ضبهل  كطٍش  ظهبى  ضَز. هربضج هي  گيطي اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  ربضجه   العحوـ
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ِ   ضبهل  كطٍش  ظهبى  ثبضس. هربضج هي  هطثَط  ٍ ػَاضؼ  ّب، هبليبت ٍاسغِ  ثِ  پطزاذتي   ّعيٌـ

  زض ايي  هٌػلبًِ  ظيطا اضظش  ثبظاض ًيست  ثِ  زاضايي  اًتوبل  خْت  الظم  ّبي ٍ سبيط ّعيٌِ  حول

  اًتوبل  ثطاي  الظم  ّبي ٍ سبيط ّعيٌِ  حول  ّبي اظ ًسط ّعيٌِ ثبظاض پس  استبًساضز ثطاثط اضظش

 . ثبظاض است  ثِ  زاضايي

  هٌـبكغ   زٌّـسُ  ثبيـس ًطـبى    زاضايـي   زكتطي  هجلؾ  ضَز ًِ ًسط هي  زليل  ايي  ِث  كطٍش  ظهبى  هربضج . 10

  كـطٍش   ظهـبى   ثـطاٍضزي   اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  ضس. اضظشثب  هَضز اًتظبض زاضايي  اهتػبزي

ِ   ضٍز زض تـبضيد  اًتظبض هي  ًِ  است  اهتػبزي  هٌبكغ  زٌّسُ ًطبى آيـس.    ثسسـت   اظ زاضايـي   تطاظًبهـ

 ضَز. هي  آتي  ّبي زٍضُ  ِث  ظيبى  اًتوبل  هَخت  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  هربضج  ًٌطزى ًسط

  كطاٍضظي  تَليسات  گيطي اًساظُ

ِ   ثطزاضت  زض ظهبى  ًطبٍضظي  استبًساضز، تَليسات  ايي  عجن . 11 ِ   اضظش  ثبيس ثـ اظ  پـس   هٌػـلبً

ِ   هجلؾ  ، ايي اظ ثطزاضت ضَز. پس  گيطي اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  ًسط هربضج   ػٌـَاى   ثـ

  ثطاسـبس   آى  يضـَز ٍ حسـبثساض   هي  هحسَة  ًطبٍضظي  تَليسات  اًتسبثي  ضسُ  توبم  ثْبي

 ذَاّس ثَز. مًاد ي واال  مًجًدي  حساتذاسي  ػٌَاى ثب 8  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي

ِ   ضسُ  توبم  ثْبي  ترػيع  ٍخَز هطٌالت  زليل  ثِ  ًويتِ . 12   ، ّوـبٌّگي  ًطـبٍضظي   تَليـسات   ثـ

  ؿيطهَلـس ثـب هجٌـبي     ظيسـتي   اظ زاضاييْبي  ضسُ  ثطزاضت  ًطبٍضظي  تَليسات  گيطي اًساظُ  هجٌبي

اظ ضـطًتْب اظ    ثؼضي  اتٌب ٍ استلبزُ  هبثل  هٌػلبًِ  زاضاييْب، ٍخَز اضظضْبي  گًَِ ايي  گيطي اًساظُ

ِ   ًتيدِ  ايي  ، ثِ هٌػلبًِ  اضظش  ضٍش ثبيـس    ثطزاضـت   زض ظهـبى   ًطـبٍضظي   تَليـسات   ضسيس ًـ

اظ  ضـَز. پـس    گيـطي  اًساظُ  كطٍش  ظهبى  ثطاٍضزي  اظ ًسط هربضج پس  هٌػلبًِ  اضظش  ثطاسبس

اظ  ثب سبيط هَخَزيْب ثبيـس   ًطبٍضظي  تَليسات  گيطي اًساظُ  ضٍش  ّوبٌّگي  ، ثطاي ثطزاضت  ظهبى

بي  ضٍش ًاد   مًجيًدي   حساتذاسي  ثبػٌَاى 8  ضوبضُ  استبًساضز حسبثساضي عجن  ضسُ  توبم ْث  ي وياال  مي

 ضَز.  استلبزُ


