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 :کاربرددامنه  
موارد حسابداری  این  استاندارد در کاربرد 

فعالیت   ، مشروط  بر اینكه  به  زیر الزامی  است
 : کشاورزی  مربوط  باشد

 داراییهای  زیستی .  الف 
 برداشت کشاورزی  در زمان  تولید .  ب
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 :دامنه  کاربرد
این استاندارد باید در حسابداری موارد زیر، در 
صورتی که به فعالیت کشاورزی مربوط باشند، 

 :بكار گرفته شود
 داراییهای زیستی، به استثنا گیاهان مولد. الف

 تولیدات کشاورزی در زمان برداشت و . ب
 (35و  34بندهای )کمكهای بالعوض دولت . پ

بر  وط  مشر: الزامی استکاربرد  این استاندارد در حسابداری موارد زیر  26استاندارد  1طبق بند   
ن  مازورزی در لید کشاتو. بتی  یسی  زییهادارا. لفا.باشدط  مربوورزی  ینكه  به  فعالیت  کشاا

 .  شتدابر
همچنین . نیستارد ستانداین د ابررمنه کادر دامولد ن گیاهابین المللی  41از استاندارد  1بند طبق 

 .استاندارد به حساب منظور می شوداین  35و  34ی لت طبق بندهاض دوبالعوی کمكها



کمكهای 
 بالعوض دولت

 استاندارد بین المللی  34بند 

 استاندارد بین المللی 35بند 

کمكهای بالعوض غیرمشروط دولت در . 34
ارتباط با یک دارایی زیستی که به ارزش 

منصفانه پس از کسر مخارج فروش اندازه 
گیری می شود، باید تنها هنگامی که کمک 

بالعوض دولت، قابل دریافت می شود، در سود 
 .یا زیان دوره شناسایی گردد

 یک با ارتباط در دولت بالعوض کمک اگر .35
 از پس منصفانه ارزش به که زیستی دارایی

 شود، می گیری اندازه فروش مخارج کسر
 کمک که مواردی شامل باشد، مشروط
 کند می ملزم را تجاری واحد دولت، بالعوض

 خصوص به کشاورزی فعالیت یک انجام از که
 بالعوض کمک باید تجاری واحد کند، خوداری

 مزبور، شرط احراز هنگام تنها را دولت
 .کند شناسایی
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زیستی  مولد باید برمبنای  بهای  تمام  دارایی  .  13
از کسر استهالك  انباشته  و کاهش  ارزش    شده  پس

عنوان  نحوه  عمل    به ،  ارزیابیانباشته  یا مبلغ  تجدید 
منطبق  با الزامات  استاندارد ،  جایگزینمجاز 

داراییهای  ثابت   ”عنوان   با 11 حسابداری  شماره 
 .شناسایی  و گزارش  شود“ مشهود

مولد خریداری   استثنای  دارایی  زیستی  غیربه  .  14
شده  که  تنها در زمان  شناخت  اولیه  به  بهای  تمام  

مولد  ، داراییهای  زیستی  غیر شده  شناسایی  می شود
ارزش    باید در شناخت  اولیه  و در تاریخ  ترازنامه  به 

از کسر مخارج  براوردی  زمان  فروش    منصفانه  پس
مورد توضیح  داده  شده  در  اندازه گیری  شود بجز در

که  نمی توان  ارزش  منصفانه  را به  گونه ای  اتكا   26بند 
 .پذیر اندازه گیری  کرد

  در و اولیه شناخت زمان در باید زیستی دارایی .12
  از پس منصفانه ارزش به گزارشگری،  دوره هر پایان
 استثنای به شود، گیری اندازه فروش مخارج کسر
 ان در که استاندارد این 30 بند در مندرج مورد

 اندازه قابل اتكا، قابل ای گونه به منصفانه ارزش
 .نیست گیری

 (بعدی اسالید در 30 بند(

ایران با  26مقایسه اندازه گیری دارایی زیستی مولد طبق استاندارد حسابداری شماره 
 (IAS41)41استاندارد بین المللی حسابداری شماره 

 

 بین المللی ایران 

 سمیه سلیمی: تهیه کننده



کسر از پس ه  شدم  تمای  بهای  مولد باید برمبنایستی  ایران، دارایی ز 26از استاندارد  13طبق بند 
ز عمل  مجاه  نحوان  به  عنو، یابیارزنباشته  یا مبلغ  تجدید ارزش  اکاهش  و نباشته  ك  استهالا

ی ثابت مشهود ییهاان دارابا عنو 11اری شماره حسابدارد ستاندت  اماالزاجایگزین منطبق  با 
یستی  غیر  زیی  دارای  ستثنامذکور به ا استاندارد  14بند طبق همچنین  . دشوارش  گزو شناسایی  
د ، شناسایی  می شوه  شدم  تمای  لیه  به  بهااوشناخت  ن  مادر زکه  تنها ه  شداری  مولد خرید

از منصفانه  پس ارزش  نامه  به  ازیخ  تررتااولیه و در شناخت در یستی  غیر مولد باید ی  زییهادارا
 26بند ه  در شدداده  توضیح  رد مودر بجز د، شوی  گیرازه ندوش  افرن  مااوردی  زبررج  کسر مخا

 .  نمی توان ارزش منصفانه را به گونه ای اتكا پذیر اندازه گیری کردکه 
ن پایاو در لیه اوشناخت ن مادر زیستی باید زیی دارا، 41از استاندارد  بین المللی شماره  12طبق بند 

رد موی ستثناابه . دشوی گیرازه ندوش افررج کسر مخااز منصفانه پس ارزش به ی، شگرارگزدوره هر 
 .که در آن ارزش منصفانه به گونه ای قابل اتكا،  قابل اندازه گیری نیست 30در بند  رج مند
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ناتوانی در 
اندازه گیری 

ارزش 
منصفانه به 

قابل   ایگونه 
 اتكا 

 30بند )
استاندارد 
 (بین المللی

 گونه به زیستی دارایی منصفانه ارزش که دارد وجود فرض پیش این .30
 شناخت در تنها فرض پیش این اما .است گیری اندازه قابل اتكا، قابل ای

 دسترس در آن برای بازار شده اعالم قیمتهای که زیستی دارایی اولیه
 اتكا قابل غیر ای گونه به منصفانه ارزش گیریهای اندازه سایر و نیست
 زیستی دارایی آن صورت، این در .باشد می رد قابل است، شده تعیین

 هرگونه و انباشته استهالك گونه هر کسر از پس شده تمام بهای به باید
 دارایی یک منصفانه ارزش هرگاه .شود گیری اندازه انباشته ارزش کاهش

 باید تجاری واحد باشد، گیری اندازه قابل اتكا، قابل ای گونه به زیستی
 .کند گیری اندازه فروش مخارج کسر از پس منصفانه ارزش به را آن

 نگهداری عنوان به بندی طبقه معیارهای غیرجاری، زیستی دارایی هرگاه
 به شده بندی طبقه واحد مجموعه در یا) کند احراز را فروش برای شده

 المللی بین استاندارد طبق ،(گیرد قرار فروش برای شده نگهداری عنوان
 برای شده نگهداری غیرجاری داراییهای ،5 شماره مالی گزارشگری

 گونه به منصفانه ارزش که شود می فرض شده، متوقف عملیات و فروش
 .است گیری اندازه قابل اتكا، قابل ای

بین المللی  ناتوانی در اندازه گیری ارزش منصفانه به گونه ای قابل اتكا طبق استاندارد 
   (IAS41)41حسابداری شماره 
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  کسر از پس منصفانه ارزش به که زیستی دارایی یک با ارتباط در دولت غیرمشروط بالعوض کمكهای .34
  در شود، می دریافت قابل دولت، بالعوض کمک که هنگامی تنها باید شود، می گیری اندازه فروش مخارج

   .گردد شناسایی دوره زیان یا سود
 

  مخارج کسر از پس منصفانه ارزش به که زیستی دارایی یک با ارتباط در دولت بالعوض کمک اگر .35
  ملزم را تجاری واحد دولت، بالعوض کمک که مواردی شامل باشد، مشروط شود، می گیری اندازه فروش

 دولت بالعوض کمک باید تجاری واحد کند، خوداری خصوص به کشاورزی فعالیت یک انجام از که کند می
 .کند شناسایی مزبور، شرط احراز هنگام تنها را
 

  کسر از پس شده تمام بهای به شده گیری اندازه زیستی دارایی یک با مرتبط دولت بالعوض کمک اگر .37
 20 حسابداری المللی بین استاندارد باید باشد، انباشته ارزش کاهش و انباشته استهالك هرگونه

 .شود گرفته بكار (دولت کمكهای افشای و دولت بالعوض کمكهای حسابداری)
 .بند تصریح نشده است 3در استاندارد حسابداری ایران این  -

.  

طبق استاندارد حسابداری یستی زیی دارابا ط تبادر ارلت ض دوبالعوی کمكهامقایسه 
 (IAS41)41ایران با استاندارد بین المللی حسابداری شماره  26شماره 
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