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  مقدمه:

بـر اسـاس   .ی برخـوردار اسـتاز جایگاه ویژه اي در بازار جهـان پسته به عنوان یکی از مهمترین محصوالت کشاورزي در کشور ما

می باشـد  650594اطالعات گزارش شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزي سازمان ملل متحد سطح زیر کشت پسته در جهان 

درصـد بـه طـور  42تن پسته تولیدي در جهان تنها  566963ن در کشور ایران می باشد. در حالیکه از مجموع آدرصد از  68که 

والی مربوط به ایران بوده است. این اطالعات به خوبی نشان می دهد کـه عملکـرد در هکتـار ( بهـره وري) سال مت 5متوسط طی 

). اطالعـات گـزارش 2009تولید پسته در کشور ما نسبت به میانگین جهان کمتر است ( سازمان خواروبـار و کشـاورزي جهـانی، 

کـه میـانگین  باشـد. بـه طـوري در هکتار پسـته در کشـور مـیشده توسط وزارت جهاد کشاورزي نیز مؤید پائین بودن عملکرد 

کیلوگرم می باشد. آمار گزارش شده همچنین نشـان مـی دهـد  507، تنها 87عملکرد در هکتار پسته آبی در کشور را براي سال 

  ).1387،  کیلوگرم بوده است ( وزارت جهاد کشاورزي 320که متوسط عملکرد درهکتار در استان کرمان در همان سال تنها 

پائین بودن عملکرد در هکتار پسته از یکطرف و روند فزاینده هزینه هاي تولید در هکتار به دلیـل تـورم بـاال در اقتصـاد کشـور و 

وري تولید پسته کاهش یابد و سودآعدم امکان جبران هزینه ها از طریق قیمت فروش باالتر باعث شده است تا طی سالهاي اخیر 

) نشـان داد کـه مـدیریت 1390). مطالعـه صـداقت ( 2006ساسی فراروي این صنعت قرار گیرد( صـداقت، عنوان یک چالش ا هب

سودآوري تولید مـی باشـد. ثبـت حسـابهاي  فظتوسط کشاورزان بزرگ بهتر انجام می گردد که در راستاي ح هزینه ها ي تولید 

بـردار کشـاورزي را در اتخـاذ تصـمیمات منطقـی بـراي  بهـرهکشاورزي و تجزیه و تحلیل آن در پایان هر سال زراعی می توانـد 

در این نشریه فنی با هدف کمک به کارشناسان حسابداري و اقتصـادي و  مدیریت بهتر هزینه ها و کسب سود بیشتر یاري رساند.

د و زیان بـا نحوه ثبت دقیق حسابهاي کشاورزي و تجزیه و تحلیل سو، همچنین مروجین کشاورزي و کشاورزان با سواد و پیشرو 

حسابداري کشاورزي و کـاربرد آن بـه صـورت استانداردهاي موجود به شکل مبتکرانه اي تنظیم شده است. استفاده از جدیدترین

کـه بـه صـورت حرفـه اي بـه  یبـراي مالکـان ومی تواند.هایی دارد  سري پیچیدگی اصولی و طبق استاندارد هاي حسابداري یک

توصـیه  اهمیت زیادي داشته باشد. لذا به کشاورزان ،ار استگذزیاد و تاثیرمد آنها راهزینه و د غپردازند و مبل کشاورزي پسته می

خود داشته باشند و سود وزیان ناشی از فعالیت کشاورزي خود را بـه میشود که یک سیستم حسابداري کشاورزي براي فعالیتهاي 

ت هاي کشاورزي با دیگر فعالیت هـاي اقتصـادي داراي تفـاوت الزم به ذکراست که حسابداري فعالی .صورت دقیق بررسی نمایند

بعنوان مثال فرض کنید کـه  .رایی هاي متعلق به این واحد هاستهایی می باشد که یکی از این تفاوت ها ویژگی تغییر پذیري دا

ریـد ،ایـن دارایـی بـه در هنگـام خریال می نماید  5000قیمت هر نهال نهال پسته به  1500یک واحد کشاورزي اقدام به خرید 

هداري و صرف هزینه هایی از قبیـل ) ثبت می شود اما با گذشت زمان و در اثر مراقبت و نگ1500*5000بهاي تمام شده یعنی (

بنابراین نکته اساسی در ایـن  .به محصول ارزشمندي تبدیل می شود سم،کود و دیگر هزینه ها به تدریج رشد می نماید و ،بیاريآ

از سیستم حسـابداري کشـاورزي  دهدر این نشریه اصول استفا .نها در دفاتر می باشدکردن این تغییرات و ثبت آشناسایی مبحث 

  ) توضیح داده شده است.26شماره استاندارد کشاورزي ( هايفعالیت طبق استاندارد حسابداري

  

   :م در حسابداري کشاورزي هم اتموضوع

 دارایی ها تقسیم بندي  -١

 محصول.گذاري قیمت  -٢

 انبارداري سیستم  -٣

 

  تقسیم بندي دارایی ها -1

 
  نوع دارایی تعریف می شود 2با توجه به استانداردهاي جدید حسابداري 

  دارایی جاري  -1

 دارایی غیر جاري (ثابت) -2



 ٥

و یا به فـروش و یـا بـه به دارایی هاي گفته می شود که انتظار می رود در طی یک دوره جاري به وجه نقد تبدیل :دارایی جاري

  .ملزومات،پیش پرداخت ها موجودي کاال، مانند وجه نقد،صرف برسند م

  

یا عرضه کاال و خدمات نگهـداري مـی شـوند و به دارایی هایی گفته می شود که به منظور استفاده در تولید :دارایی غیر جاري

  .ماشین االت ساختمان، ،زمین ه،یاثاث -وسایلمانند انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرند.

  

  فعالیت هاي کشاورزي دارایی ها به دو بخش دارایی زیستی مولد و دارایی زیستی غیر مولد تقسیم می شوند.در 

  

تولید کشاورزي با حفظ حیات دارایی زیستی نگهداري مـی که به قصد  به دارائی هائی گفته میشود دارایی:دارایی زیستی مولد

به عنوان مثال درختان پسته هر ساله تولید محصول دارند و این تولیـدات در  ر بیش از یک سال را دارند.شود و قابلیت برداشت د

  بازارهاي مختلف به فروش می رسند.

بنابراین نحوه حسـابداري  ، دارایی هاي زیستی مولد مشابه دارایی هاي غیر جاري(ثابت) یک واحد تجاري هستند.از نظر مفهومی

تمام دارایی هاي ثابت (شامل دارایی هاي زیسـتی مولـد) در هنگـام  .همانند دارایی هاي ثابت می باشد مولد دارایی هاي زیستی

یی و در دفـاتر سـاو در پایان سال بخشی از بهاي تمام شده بعنوان هزینـه اسـتهالك شنا بت می شوندثخرید به بهاي تمام شده 

  .ثبت شود

  

برداشت شوند یـا بعنـوان دارایـی قرار است به عنوان تولید کشاورزي  المی هستند کهاق این دارایی ها:دارایی زیستی غیر مولد

الزم به ذکر است که دارایی هاي زیستی غیر مولد جزء طبقـه  ؛فروش رسند مانند محصول پسته و یا درختان پرورشی زیستی به

  دارایی هاي جاري هستند.

  

  ها در دفاتر دو حالت زیر وجود داردندارایی هاي زیستی غیر مولد و ثبت آبراي شناسایی 

  

  :تولید دارایی  زیستی غیر مولد در واحد تجاري-حالت اول

  در این حالت دارایی ها باید به روش خالص ارزش فروش شناسایی و در دفاتر ثبت شوند.

ن را خریـداري کـه آدر واحد تجاري تولید نشده بل گاهی دارایی زیستی غیر مولد:خرید دارایی زیستی غیر مولد-حالت دوم

ت می شود و سپس در پایان دوره مالی تغییـر در ارزش دارایـی ه بهاي تمام تمام شده در دفاتر ثبمی نمایند در این حالت ابتدا ب

  ها همانند حالت اول بر مبناي خالص ارزش فروش شناسایی شده و در دفاتر ثبت می شود.

  

  :)1387( صداقت،)پسته( محصول گذاري قیمت-2 

  شود. اري میذمرحله قیمت گ 3 در ول پسته در حسابداري کشاورزيمحص

مبلغ هزینه هاي انجام شده در طول یک سال است که به صـورت بهـاي تمـام شـده درصـورتهاي مـالی  -قیمت تمام شده  -1

ري جزء بهاي تمام شـده هزینه هاي عمومی و ادا ونگهداري پسته  آورده میشود . باید در نظر داشته باشیم که هزینه انبار داري و

، مگر بخشی از هزینه هاي فوق الذکر که صرفا مربوط به مرحله تولید باشد. براي مثال هزینه انبارداري نهـاده ایند به حساب نمی

سم را می توان جزء بهاي تمام شده آورد و یا بخشی از هزینه حقوق و دستمزد فـردي کـه در بخـش  هاي کشاورزي مانند کود و

  اداري مشغول است را می توان مرتبط با بهاي تمام شده بعنوان هرینه سربار دانست.  مالی و یا

 

هـا خریـداري میشـود . محصـول  تعـاونی که محصول پسته به این قیمت از طرف دولت و یا شرکت - ارزش منصفانه بازار-2

 بـهتوان سود و زیـان را قبـل از فـروش پسـته  یدر صورتهاي مالی آورده میشود . م موجود در انبار به عنوان دارایی به این ارزش



 ٦

این که ارزش منصفانه تاریخ ترازنامه بـا قیمـت  صورت براوردي بر اساس ارزش منصفانه مشخص نمود و در موقع فروش به دلیل

د. و قیمت مشخص نمـو سانانه باشد به صورت زیان ناشی از نودارد اگر قیمت کمتر از ارزش منصف فروش در تاریخ فروش تفاوت

  شود. سان قیمت در نظر گرفته میاشد سود ناشی از نوقیمت بیشتر باگر

آورده میشـود و سـود  به عنوان فـروش در صـورت سـود و زیـان (فروش واقعی محصول) این مبلغ -فروش محصول قیمت -3

  واقعی را میتوان با توجه به این قیمت مشخص کرد .

  

اولین صادره از اولین وارده  بر مبنايت کشاورزي از جمله محصول پسته  باید سیستم انبارداري محصوال سیستم انبارداري -3

شود را در اولویت براي فروش قرار دهیم و محصـولی کـه بعـد از آن  یعنی محصولی که اول وارد انبار می  .در انبار نگهداري شود

نگهداري نشـود و باعـث از بـین رفـتن  ریادي در انباتا محصول به مدت ز ،شود به ترتیب اولویت از انبار خارج شود وارد انبار می

  محصول نگردد .

  

  :)1387( صداقت،م در مورد پیاده کردن سیستم حسابداري کشاورزيهنکات م

ارزش منصفانه پس از کسر مخارج بـرآوردي زمـان مد ناشی از شناخت اولیه دارایی زیستی غیر مولد ( محصول پسته ) به درآ -1

وردي زمان فروش دارایی زیسـتی غیـر مولـد( ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآهزینه ناشی از تغییر در مد یافروش و نیز درآ

  محصول پسته ) باید در سود و زیان دوره وقوع منظور گردد .

کـه منـافع  به عنوان دارایی در ترازنامه و کلیه هزینه هایی ،ینده استداتی که داراي منافع اقتصادي در آبهاي تمام شده تولی -2

  ینده ندارند به محض وقوع به حساب هزینه هاي جاري منظور شوند .اقتصادي آ

  ورده میشودمالی آ هاي ان موجودي کاال در صورتبه عنو محصوالت کشاورزي برداشت شده (محصول پسته) -3

ک سال) یا ارزش بازار یا بـه بهاي تمام شده (هزینه هاي تولید محصول در ی حد اقلبر اساس  موجودي کاال (محصول پسته) -4

  .شود اري میذقیمت فروش بعد از کسر هزینه هاي براوردي فروش ارزش گ

و تمام هزینه هاي انجام شده قبل از زمـان بهـره وري تجـاري بایـد در حسـابهاي  شده هر باغ میتواند یک مرکز هزینه تلقی -5

وري تجاري فرا رسید هزینه هاي سرمایه اي انباشته (بهاي تمام ره هداري شود. وقتی زمان بهگي ) ندارایی (هزینه هاي سرمایه ا

  .وردي باغ مستهلک شودید بر مبناي عمر مفید اقتصادي برآشده) با

. هزینه هاي شود (به استثناي هزینه هاي مکرر) به حساب بهاي تمام شده دارایی ثابت منظور میسازي زمین  هزینه هاي به -6

ماده سازي با عمـر مفید آن نامشخص است. هزینه هاي آ اهش تدریجی شود زیرا عمرل استهالك یا کي دائمی نباید مشموبهساز

  ن مستهلک شود.مفید آ محدود باید به حساب دارایی منظور و طی عمر

  هزینه هاي داشت عبارتند از: هزینه هاي مراقبت و نگهداري ساالنه باغها و جایگزینی عادي درخت.  -7

کلیـه هزینـه  "عه حسابداري هزینه هاي تحقیق و توس "هیئت استاندارد هاي حسابداري مالی با عنوان  2اره طبق بیانیه شم -8

سازي شده باید به محض تحقق به حسابهاي هزینه جـاري منظـور شـود.  جدید یا بههاي تحقیق و توصعه مربوط به محصوالت 

  این هزینه ها شامل هزینه اصالح نژاد درخت است. 

در صـورت سـود و زیـان  شود و به عنوان هزینه هاي غیر عملیاتی نمی هاي اداري و عمومی جزء بهاي تمام شده ثبتهزینه  -9

  شود. گزارش می

حـق ثبـت و محضـري و  یات،لما ،مرگیبهاي تمام شده یک دارایی شامل قیمت خرید و هر گونه مخارج الزم مانند عوارض گ-10

  داللی می باشد

  وردي زمان فروش است.بازار دارایی پس از کسر مخارج برآابر با ارزش منصفانه بر ،خالص ارزش فروش-11

  

   )1382( سازمان حسابرسی ایران،  ماهیت عملیات و خالصه رویه هاي عمده حسابداري



 ٧

؛ و برداشـت اشـتشرکت یک واحد تولید کننده محصوالت کشاورزي است کـه بـه ویـژه در زمینـه کاشـت؛ د :ماهیت عملیات

   شرکت محصوالت خود را به عمده فروشان و خرده فروشان محلی می فروشد.  بدوا کند. عالیت میکشاورزي فمحصوالت 

وردهـا و مفروضـاتی یریت را ملزم به انجـام برآ, مده شده حسابداريهیه صورتهاي مالی طبق اصول پذیرفت: تورداستفاده از برآ

ن صـورتهاي هاي احتمالی در تاریخ تهیـه آ هی ها و بد و افشاي دارایی گزارش شدهها ي  هی یکند که بر مبالغ دارایی ها و بدم

یتوانـد بـا ارقـام ارد. نتایج واقعـی عملیـات مگذ مالی و نیز مبالغ درامد ها و هزینه هاي واقع شده در دوره مورد گزارش تاثیر می

  ورد شده متفاوت باشد.برآ

در زمان خرید سه ماه یا کمتـر نها درجه نقدینگی باال را که سررسید آ اریهاي با: شرکت کلیه سرمایه گذ اقالم معادل وجه نقد

  کند. ن باشد معادل وجه نقد تلقی میاز آ

شـود. شـرکت  داد مـنعکس مـیهاي قرار : حسابهاي دریافتنی ناشی از فروش محصوالت بر مبناي قیمت حسابهاي دریافتنی

نگـام الغ وصـول ناپـذیر و مشـکوك الوصـول هلی ارزیابی میکنـد. مبـوصول پذیري کلیه حسابهاي دریافتنی را در پایان سال ما

  شوند. ورده میت مشکوك الوصول در صورتهاي مالی آشوند. و به عنوان هزینه مطالبا تشخیص از حسابهاي دریافتنی خارج می

ن وارده ) یـا ارزش یاقل بهاي تمام شده ( روش اولین صـادره از اولـحدهاي محصوالت بر اساس روش  : موجودي موجودي کاال

بهاي تمام شده محصوالت هزینه هاي انجام شده در طول سال به غیر از هزینه هاي عمـومی و اداري اري میشود. بازار قیمت گذ

سـند) و محصـوالت در جریـان ر ینده به فـروش مـیقرار داد آموجودي محصوالت سلف فروشی (محصوالتی که طبق  باشد. می

ینده مصون میشود. شناسایی سـود از طریق بستن قراردادهاي آ ،د داردخطر نوسان قیمت بازار وجو نجا که امکان کاهشرشد تا آ

ینده که به عنوان مصون ساز تلقی میشود تا زمان فروش محصـول بـه آ یا زیان تحقق یافته و تحقق نیافته مربوط به قرار دادهاي

اقـل  حد در این صورت سود یا زیان تحقق یافته و تحقق نیافته در تعیین خالص ارزش بازیافتنی براي اعمال روش تعویق میافتد.

  شده یا ارزش بازار در نظر گرفته میشود. تمام بهاي

هام اختصـاص داده شـده بـه یع مرکزي گویاي حقوق صاحبان سـی تهیه و توزاري در شرکت تعاون: سرمایه گذ اريسرمایه گذ

؛ به اضافه ذخیره اي در پایان سال مالی شرکت بابت پـیش بینـی سـود ننی مرکزي تا نزدیکترین سال مالی آ؛ توسط تعاوتشرک

سال ) جمع معـامالت  2تخصیص بر مبناي میزان معامالت است. ذخیره انجام شده بر درصد هاي مورد انتظار (یک درصد در هر 

ن مبتنی است. بازیافت معامالت تعاونی بـه حسـاب هزینـه هـاي عملیـاتی ان دوره آکزي به نتایج عملیاتی میتعاونی ؛ تعاونی مر

  شود. بستانکار می

نهـا آوردي آبرشود. استهالك دارایی ها بر اساس عمر مفید  : اموال و تجهیزات به بهاي تمام شده گزارش می اموال و تجهیزات

شود. هزینه هـاي نگهـداري و  ها به حساب دارایی منظور می زيشود. تجدید بنا و بهینه سا بر مبناي روش مستقیم محاسبه می

  گردد. به حساب هزینه منظور می ،شود تعمیرات که سبب بهبود ظرفیت یا افزایش عمر مفید دارایی نمی

ه ن دستل بازیافت بودن ارزش دفتري آهرگاه رویدادها و تغییرات شرایط حاکی از غیر قاب داراییهاي بلند مدت (غیر جاري ):

هاي این گونه داراییها کاهش داده میشود. در صورت لـزوم ؛ ه منظور استفاده نگهداري میشود؛ بداراییهاي غیر جاري باشد که باز 

زیان ناشی از تقلیل بهاي داراییهاي غیر جاري نگهداري شده براي استفاده داخلی بر مبناي ارزش منصفانه و در مـورد داراییهـاي 

 بر اساس روش ارزش دفتري یا ارزش منصفانه منهاي هزینه فروش هرکدام کمتـر اسـت شناسـایی مـی غیر جاري قابل واگذاري

  گردد.

: میزان ذخیره مالیات به مبلغ مالیات قابل پرداخت یا قابل استرداد براي سال جاري و مالیات انتقالی در مورد  مدمالیات بر درآ

ی قبل از کسر مالیات و همچنین تفاوت بـین مبـانی مالیـات در داراییهـا و مد مالدرآمد مشمول مالیات و درآ مغایرات موقت بین

بدهیها (طلب و بدهی مالیاتی) و به مبلغ اظهار شده در صورتهاي مالی بستگی دارد. داراییها و بـدهی هـاي مالیـاتی مربـوط بـه 

که انتظار میرود شناسایی یـا تسـویه شـود  به مورد اجرا گذاشته شده طی دوره اي اخیرامالیاتهاي انتقالی بر اساس نرخهایی که 

در  "مـد حسـابداري مالیـات بـر درآ"بـا عنـوان ، دوین اسـتانداردهاي حسـابداري مـالیهیئت ت  109 شماره   طبق مفاد بیانیه

؛ دارایـی و بـدهی ناشـی از قـوانین مالیـاتی و نرخهـاي مالیـاتیشود. به محض جاري شدن تغییرات  صورتهاي مالی منعکس می

  ات انتقالی از طریق ثبت در حساب ذخیره مالیات بر درامد تعدیل میگردد.مالی
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؛ بـین دارنـدگان سـهام و بـه روش میـانگین ادي از طریق تقسیم سود در اختیارسهام ع سود پایه هر سهم سود پایه هر سهم :

ه شـرکت سـهام عـادي مشـمول موزون تعداد سهام موجود در پایان سال محاسبه میگردد. تقلیل سود هر سهم به این دلیـل کـ

  تقلیل صادر نکرده است اظهار نمیگردد.

  

وردن اطالعاتی مختصـر و مفیـد دربـاره هدف از تهیه صورتهاي مالی فراهم آ)(سازمان حسابرسی ایرانتهیه صورتهاي مالی

صورتهاي مـالی بـراي مدیران و دیگر اشخاص ذینفع از اطالعات مندرج در  عملکرد یک واحد تجاري است.وضعیت مالی و نتیجه 

  گاهانه استفاده می نمایند.م گیري آتصمی

  

ترازنامـه شـرکت  و زیان انباشـته و سود , زیان در ادامه با ارائه یک مثال توضیح خواهیم داد که براي تنظیم کردن صورت سود و

چه مواردي را بایـد داري مالی هیئت تدوین استاندارد هاي حسابطبق اصول پذیرفته شده که از جمله صورتهاي مالی می باشند، 

  وردي میباشند)کنیم.(ارقام به صورت برآ رعایت

  

. در ایـن  88/ 30/8لغایـت 87 /1/9از تـاریخ  تنظیم نمـوده اسـت  پسته سال مالی خود را طبق دوره برداشت محصول xشرکت 

شده است . طبق این موارد صورت سود ورده رکت رویدادهاي مالی به صورت زیر آدوره مالی عالوه بر مشخص کردن داراییهاي ش

  (ارقام به ریال ) و ترازنامه شرکت مشخص میگردد . ؛ سود و زیان انباشته و زیان

  

   1300000000                                                                     پرده هاي نقدي  وجه نقد و س -1

     10000000                                                                                  هاي دریافتنی حساب -2

    800000000                                                                              دارایی زیستی غیر مولد -3

     150000000                                                    خت هزینه ها           سپرده ها و پیش پردا -4

     50000000                                                   ت پسته (خرید سهام)ي در شرکارسرمایه گذ -5

               5000000000                                                                             خالص اموال و تجهیزات - 6

   5000000000                                                                           خالص دارایی زیستی مولد-7

     50000000                                                          داختنی کوتاه مدت               اسناد پر -8

     10000000                                                      و ذخیره هزینه کوتاه مدت یحسابهاي پرداختن -9

       5000000                                                                  حصه جاري بدهیهاي بلند مدت -10

    100000000                                                            بدهیهاي بلند مدت                      -11

  10000000000                                                 )ریالی 1000سهم  10000000سهام عادي ( -12

   1335000000                                                                         سود انباشته ابتداي دوره  -13

                            1500000000                                                                                    فروش             -14

                                    30000000                                                                                     درامد بهره       -15

                                  50000000                                                                سایر درامدها                         -16

     720000000                                                     ته    بهاي تمام شده محصوالت فروش رف -17

     20000000                                                                                    هزینه بهره       -18

      30000000                                                              ی و اداري        هزینه هاي عموم -19

   

  گردد . به صورت زیر تنظیم میزیان انباشته  و سود و صورت سود و زیان ترازنامه؛ طبق موارد فوق
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  xشرکت 

  تراز نامه

  30/8/1388منتهی به 

  ها : دارایی

  هاي جاري : دارایی

  1300000000                                                               وجه نقد و سپردهاي نقدي  

  10000000                                                                         حسابهاي دریافتنی 

  800000000                                                    ر مولد                دارایی زیستی غی

  150000000                                                             هاسپرده ها و پیش پرداخت 

  

   2260000000                                                                 جاري     جمع داراییهاي

  غیر جاريدارایی هاي 

  50000000                                                   بلند مدت           اریهاي سرمایه گذ

                               5000000000                                                         وال و تجهیزات         خالص ام

   5000000000                                                            ارایی زیستی مولد   خالص د

  10050000000                                                             غیر جاريجمع دارایی هاي 

  12310000000                                                                       ها       جمع دارایی

  

  بدهی ها و حقوق صاحبان سهام :

  بدهی هاي جاري :

  50000000                                                                       اد پرداختنی   اسن

  10000000                                                                     حسابهاي پرداختنی

  202500000                                                            مالیات بر درامد پرداختنی 

  5000000                                              هاي بلند مدت       ري بدهیحصه جا

  

   267500000                                                     هاي جاري            جمع بدهی

  بدهی هاي غیر جاري:

  100000000                                          مدت     حسابها و اسناد پرداختنی بلند 

  

    367500000                                                                       ها  جمع بدهی

  حقوق صاحبان سهام:

  10000000000                                                              ي             سهام عاد

  1942500000                                                         ه   پایان دور سود انباشته

  

    12310000000                                          ق صاحبان سهامها و حقو جمع بدهی

  



 ١٠

  xشرکت

  صورت سود و زیان

  30/8/1388منتهی به 

  

  1500000000                                                                                                 فروش        

  )720000000(                                                                 شده محصوالت فروش رفتهبهاي تمام 

  780000000                                                                                              خالص   سود نا

  )30000000(                                                هزینه هاي عمومی و اداري     

  80000000                                           خالص سایر درامدها و هزینه هاي عملیاتی

                                                                                                               00000050   

  830000000                                                                                سود عملیاتی               

  )20000000(                                                                                ي مالی          هزینه ها

  1250000000                                                                     قبل از کسر مالیات            سود 

  )202500000(                                                                                  بر درامد        مالیات 

  607500000                                                                                         سود خالص       

  

  

  

  

  xشرکت

  صورت سود و زیان انباشته

  30/8/1388منتهی به 

  607500000                                                                                              سود خالص

                           1335000000                                                                              ره   سود انباشته اول دو

         0                                         تعدیالت سنواتی

  1942500000                                                          شده تعدیل-نباشته در ابتداي سالسود ا

  0                                                                                    سود قابل تخصیص

  0                                                                                        اندوخته قانونی

         0                                                                                             سود سهام

  1942500000                                                                   سود انباشته در پایان سا         

  

صورتهاي مالی اساسی یک شرکت شامل صورت سود و زیان ؛ سود و زیان انباشته ؛ ترازنامه و گردش وجوه نقد میباشد که در 

در حسابداري کشاورزي با حسابداري شرکتها تفاوتی صورت گردش وجوه نقد تنظیم اینجا به سه مورد انها اشاره شده است . 

  اره نشده است.ندارد که در اینجا به ان اش

  

  

  منابع
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