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 مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت )جاری شرکا (
 

 با احترام 

هشتگرد )با مسئولیت محدود ( مربوط به غیردولتی به پیوست صورت های مالی شرکت  شهرک صنعتی 

  0تقدیم میگردد   9396اسفند ماه   29ه سال مالی منتهی ب

 اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است : 

 شماره صفحه 

 

 2                ترازنامه 

 3                                   صورت سود و زیان 

 3        سود )زیان ( انباشته  حساب گردش

 

 :  یادداشتهای توضیحی

 4         کت الف( تاریخچه شر

 5        ب(مبنای تهیه صورتهای مالی 

 5        ج(خالصه اهم رویه های حسابداری 

 91الی 7             د(یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعات مالی 

تائید هیات مدیره شرکت به  05/04/97  صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ

  0رسیده است 

 

 امضاء     سمت      اعضای هیات مدیره

 

 رئیس هیات مدیره    آقای حسن محمدعلیزاده 

 نائب رئیس هیات مدیره    آقای محمد علیزاده برمی 

 عضو هیات مدیره    آقای هدایت گلکار

 عضو هیات مدیره    آقای مجید چراغپور سمواتی 

 عضو هیات مدیره      شار آقای جالل اف
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 هشتگرد )با مسئولیت محدود (غیردولتی  شرکت شهرک صنعتی

 صورت سود و زیان

 6939اسفند ماه  29برای سال مالی منتهی به 

 
 

 9395سال  9396سال  یادداشت شــــــرح

 دریافتی حاصل از شرکاء )تامین مالی ( 

 دمات ارائه شده بهای تمام شده خ

 سود و زیان ناخالص

 کسر می شود : 

 هزینه های اداری و عمومی 

 خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

 سود و زیان خالص 

93 

94 

656/199/505/95 

(070/066/040/1) 

706/044/665/5 
 

665/901/900/97 

(955/451/747/1) 

590/050/559/7 

95 

96 

(557/979/011/6) 

000/000/064 

941/679/490 

(017/011/696/7) 

000/500/709 

995/559/450 

 

 

 گردش حساب سود و )زیان ( انباشته

 
 

 سود )زیان ( خالص 

 سود )زیان ( انباشته در ابتدای سال 

 تعدیالت سنواتی 

 سود )زیان (انباشته در ابتدای سال تعدیل شده 

942/279/494 

(444/247/727/1) 

(422/277/711) 

(942/794/472/9) 

(744/244/294/1) 

293/332/431 

(739/211/917/9) 

(954/690/691) 

(693/979/105/9) 

 سود )زیان (انباشته در پایان سال  (410/647/367/9)  

 
از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع شامل سود و زیـان دوره و تعـدیالت سـنواتی اسـت     

 .ائه نشده استصورت سود و زیان جامع ار
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود ( غیردولتی شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 6939اسفند  29سال مالی منتهی به 

 

 تاریخچه فعالیت شرکت  

 کلیات  -9-9

به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس  99/00/9561شرکت خدماتی شهرک صنعتی هشتگرد در تاریخ 

در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسییده اسیت و طیی صیورت  مسیه م می        00006طی شماره  شده و

روبروی  – نوبی  99خیابان –شهرک صنعتی  –عمومی فوق العاده محل قانونی شرکت به شهرستان هشتگرد 

در اداره ثبیت شیرکتهای شهرسیتان     05/04/04میور    149کره گیاهی مهگل انتقال یافتیه و تحیت شیماره    

  0هشتگرد به ثبت رسیده است 

 

 فعالیت اصلی شرکت   -2-9
 اساسنامه عبارت است از :  99موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

ارائه کمیه خدمات مربوط به عمران ،آماده سازی ، نگهداری و حفاظت شیهرک صینعتی هشیتگرد کیه در ایی       

تامی  نیازمنیدیهای عمیومی شیهرک و     اساسنامه اختصارا شهرک نامیده میشود از قبیل آماده سازی شهرک ،

ارائه خدمات )برق ،آب ، مخابرات ،گاز و غیره ... ( در رابطه با موضوع شرکت ، ان ام خدمات شهری در  ریان 

احداث شهرک و پس از آن ، ای اد شرکتهای تعاونی مصرف ،مسک  و دیگر تعاونیهای مورد احتییا  کارکنیان   

رداد خرید ،فروش یا پیمانکاری که به نحوی به فعالیت شرکت مرتبط باشید  صنای  شهرک ، انعقاد هر گونه قرا

  0ان ام کمیه فعالیتهای بازرگانی داخمی و خار ی که در رابطه با موضوع شرکت مورد نیاز باشد 

 

 وضعیت اشتغال  -2-2 
  0متوسط کارکنان دائم طی سال به شرح زیر بوده است 

 فرن -5951             نفر-9516        

 ( 0(              هشت )7) هفت       کارکنان دفتری 

 ( 91(            نوزده ) 90) هیجده               کارکنان عمومی 

 نفر 27نفر                   -25                     جمع کل هر سال :                                               
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 شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد ) بامسئولیت محدود (

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6939اسفند  29سال مالی منتهی به 

 

 مبنای تهیه صورت های مالی  -2
صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهییه و در میوارد مقت یی از ارزشیهای  یاری نیی        

  0استفاده شده است 

 

 خالصه اهم رویه های حسابداری  -3

 

 سرمایه گذاریها  -9-3
سرمایه گذاریهای بمند مدت به بهای تمام شده و پس از کسر هرگونیه خخییره بابیت کیاهئ دائمیی در ارزش      

  0هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود 

ی طبقه بندی می شیود بیه اقیل بهیای     آن گروه از سرمایه گذاریهای سری  المعاممه در بازار که به عنوان دارای

تمام شده و خالص ارزش فروش م موع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای  اری بیه اقیل بهیای تمیام     

  0شده و خالص ارزش دفتری هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود 

رکت سیرمایه پیذیر )تیا    در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط م م  عیییمومی  شییی  

  0تاریخ ترازنامه( شناسایی میشود  

 

 دارائیهای ثابت مشهود  -9-3
دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود مخار  بهسیازی و تعمییرات    -9-9-5

اسیی در کیفییت   اساسی که باعث اف ایئ قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابیت ییا بهبیود اس   

بازدهی آنها میگردد به عنوان مخار  سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهمک 

ه ینه های نگهداری و تعمیرات   ئی که به منظور حفظ یا ترمیم مناب  اقتصادی مورد انتظار واحد  0میشود 

ی ان ام میشود ، هنگام وقوع به عنوان ه ینه هیای  یاری   ت اری از استاندارد عممکرد ارزیابی شده اولیه دارای

 0تمقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود ( غیردولتی شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6939اسفند  29برای سال مالی منتهی به

 
تو ه به عمر مفید بر آورد دارائیهیای مربیوط و بیا در نظیر گیرفت       استهالک دارائیهای ثابت مشهود با  -9-9-5

و اصالحیه های بعدی آن و  9566قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 959قانون استهالکات موضوع ماده 

  0بر اساس نر  ها و روشهای زیر محاسبه میشود 

 

 الکروش استه           نرخ استهالک             دارایی       

 ن ولی          درصد  7ساختمان                                    

 ن ولی                     درصد 0تاسیسات                                    

 ن ولی    درصد                                    95،55وسائط نقمیه                                 

 خط مستقیم        سال                                      90وت هی ات                        اثاثیه     

 خط مستقیم        سال                                       4اب ار آالت                                    

 

بیرداری قیرار میگییرد اسیتهالک از اول میاه بعید       برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره 

محاسبه و در حسابها منظور میشود ودر مواردی که هریک از دارائیهای استهالک پذیر پس از آمادگی  هت بهره 

برداری به عمت تعطیل کار یا عمل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد می ان استهالک آن برای مدت ییاد  

  0نر  استهالک منعکس در  دول فوق است  درصد50شده معادل 

 

 مخارج تامین مالی      -4-3

مخار  تامی  مالی در دوره وقوع به عنوان ه ینه شناسایی می شود به اسیتننای مخیار ی کیه مسیتقیما قابیل      

      0است « دارائیهای وا د شرایط » انتساب به تحصیل 

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان  -5-3
م ایای پایان خدمت کارکنان بر اسای یک ماه آخری  حقوق ثابت و م ایای مستمر برای هر سال خیدمت  خخیره 

  0محاسبه و در حسابها منظور و طی سال مالی پرداخت میشودآنان 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود (غیردولتی  شهرک صنعتی شرکت

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6939اسفند  29برای سال مالی منتهی به

 موجودی نقد -4
 9396سال  یادداشت شــــــــرح

 ریال ()

 9395سال 

 )ریال (           

 مو ودی ن د بانکها 

 تنخواه گردانها 

9-4 932/304/465/3 

591/569/62 

949/009/073/9 

196/917/53 9-4 

 450/166/527/3 037/919/926/9 

 ر تشکیل شده است :ها از اقالم زیموجودی نزد بانک -9-4
 1722سال  شــــــرح

 )ریال (

 9395سال 

 )ریال (

   479066929بانک کشاورزی جاری شماره      

 95560/472بانک تجارت جاری شماره        

 9967بانک رفاه کارگران جاری شماره   

    91012بانک تجارت جاری شماره         

 0905996196009بانک صادرات جاری شماره        

 62362339بانک رفاه کارگران جاری شماره   

 97099920041799بانک توسعه تعاون هشتگرد 

 97022992004179بانک توسعه تعاون      کرج 

 970799926526939تعاونی هشتگرد       

772/444/91 

244/942/141 

444/794 

744/499/1 

242/214/472 

994/127/229/1 

274/747/714 

444/944/21 

721/914/19 

241/777/944 

244/942/141 

444/794 

744/499/1 

997/219/947 

477/729/149 

129/172/114 

444/944/21 

- 

 
 

932/304/465/3 949/009/073/9 

 موجودی تنخواه گردانها از اقالم ذیل تشکیل شده است :  -2-4
 9396سال  شــــــــرح

 )ریال (

 9395سال 

 )ریال (

 هاب احمدی لک آقای ش    تنخواه گردان 

  امور مالی شرکت     نتنخواه گرداد

948/073/03 

668/383/03 

973/323/07 

326/366/36 

 591/569/62 196/917/53 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود (غیردولتی  شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 9396اسفند 29برای سال مالی منتهی به

 

 تجاری  حسابهای دریافتنی -5

 
 9396 سال یادداشت  شــــرح

 )ریال ( 

 9395سال 

 )ریال (

 147/944/909/91 5-9 شرکتهای شهرک   )جاری شرکاء (
 

179/335/529/97 

 147/944/909/91 179/335/529/97 

 

مانده حساب فوق بدهی تعدادی از شرکتهای شهرک بابت شارژ ماهیانه میباشد که در حسابها منعکس  -9-5

ریال از آن وصول و به حسـاب جـاری شـرکت    400/279/943/9  تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ وشد میبا

   0منظور گردیده است 

 سایر حسابهای دریافتنی  -6

 

 سایر حسابهای دریافتنی از اقالم زیر تشکیل شده است : 
 9396سال یادداشت شــــــــرح

 )ریال (

 9395سال 

 )ریال (

 حساب وام کارکنان 

 حساب  اری کارکنان 

 ( اری شرکا ء)شرکتها وموسسات ت اری 

 

 000/000/0 

000/017/05 

091/409/65 

000/000/90 

000/000/5 

005/400/65 

 091/911/955 005/400/76 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود (غیردولتی  رکت شهرک صنعتیش

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 9396سفند ا 29 برای سال مالی منتهی به

 

 سفارشات وپیش پرداختها -7
 حساب سرفصل سفارشات و پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده است : 

 
 9396سال  شــــرح

 )ریال ( 

 9395سال

 )ریال

 915/537/47 079/057/20 پیش پرداخت  هزینه ها  

 944/662/129/27 975/969/557/33 پیش پرداخت خرید دارایی ها  

 246/091/571/33 929/200/177/27 

 مانده حساب پیش پرداخت هزینه ها از اقالم زیر تشکیل شده است :  -9-7
 9396سال  شـــــــرح

 )ریال (

 9395سال 

 )ریال (

 247/744/1 - 71ایران  96ط759 بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل سمند 

 414/174/9 - 71ایران  25ط746 بیمه شخص ثالث ماشین آتش نشانی 

 944/797/12 977/499/2 71ایران  61ط392بیمه شخص ثالث نیسان 

 412/749/1 - 71ایران  71ط669 بیمه شخص ثالث و بدنه پراید 

 727/447/9 - بیمه شخص ثالث سه دستگاه موتور سیکلت 

 - - پیش پرداخت مالیات  

 29ایران  41ص626پیش پرداخت بیمه پژو پارس  

 کامیون خاور   پیش پرداخت بیمه ثالث

- 

474/441/11 

494/277/2 

944/727/14 

471/497/94 249/977/47 

 ذیل است :  مخت خرید دارائیهای ثابت مربوطه اقالپیش پرداحساب مانده  -2-7
 6939سال  شــــرح

 )ریال ( 

 5939سال 

 )ریال

   

 944/662/129/27 975/969/557/33 نه اپیش پرداخت ساخت تصفیه خ

 975/969/557/33 944/662/129/27 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود ( غیردولتی شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 9396اسفند  29 برای سال مالی منتهی به

 

 اضافات دارائیهای ثابت طی سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد :  -9-1

 

 9396سال  یه و منصوباتاثاث

 مبلغ )ریال(
 000/000/4 چوب رخت 

 000/690/6 تبلت 

 hp 000/000/4پرینتر 

 ups 000/211/25باطری  

 000/971/39 جمع کل 

 

 

 
ریال اضافات سرفصل ساختمان مربوط به بهسازی ساختمان اداری شرکت طـی دوره   136/103/79مبلغ -2-1

 بوده است .

 

 

دیوارکشـی حصـار تصـفیه خانـه در     ریال اضافات سرفصل تاسیسات مربوط بـه   000/012/731/9مبلغ  -3-1

 شهرک میباشد .

 

ریال اضافات سرفصل ابزار کار و لوازم فنی مربـوط بـه خریـد یکدسـتگاه بـر  روب       000/000/900مبلغ  -4-1

 میباشد .
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود (غیردولتی  رکت شهرک صنعتیش

 ضیحی صورت های مالییادداشتهای تو

 6939اسفند  29برای سال مالی منتهی به

 

 دارائیهای نامشهود :  -9

 )ریال ( 9395 )ریال (9396 شــــــرح

  42191474272       -حق االمتیاز تلفن همراه -1

 42129979292     -حق االمتیاز تلفن همراه -9

 42129979297     –حق االمتیاز تلفن همراه -7

 42129979294     –متیازتلفن همراه حق اال -4

 42129979292     -= حق االمتیاز تلفن همراه 9

 44999447متیاز ط  تلفن               حق اال-7

 44999444      حق االمتیاز ط  تلفن        -4

 44999442       حق االمتیاز ط  تلفن       -9

    44994124            متیاز ط  تلفن     حق اال-2

 44974121      حق االمتیاز ط  تلفن          -7

 44974129     حق االمتیاز ط  تلفن          -4

 44974127     حق االمتیاز ط  تلفن         - 2

 44994942       حق االمتیاز ط  تلفن       -14

 44994774حق االمتیاز ط  تلفن              -11

 44994794           حق االمتیاز ط  تلفن  -19

 44994772       حق االمتیازط  تلفن        -17

 سایر حق االمتیازها                  -14

444/794/7 

444/924 

444/924 

444/924 

444/924 

444/194/1 

444/194/1 

444/194/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/744/1 

444/194/1 

444/974 

444/974 

444/744 

444/794/7 

444/924 

444/924 

444/924 

444/924 

444/194/1 

444/194/1 

444/194/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/179/1 

444/744/1 

444/194/1 

444/974 

444/974 

444/744 

 444/929/94 444/929/94 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود (غیردولتی  شرکت شهرک صنعتی

 یحی صورت های مالییادداشتهای توض

 6939اسفند  29 برای سال مالی منتهی به

 حسابهای پرداختنی تجاری :  -90
 : حسابهای پرداختنی تجاری شامل اقالم ذیل می باشد

 6939سال  شــــــرح 

 )ریال (

 5939سال

 )ریال (

 حسابهای پرداختنی )اشخاص( 

 حسابهای پرداختنی )شرکتها (

  سنگ ساالر

140/930/59 

691/091/793/5 

000/123/44 

273/997/624/3 

 451/949/144/5 273/940/661/3 
 

   سایر حسابها و اسناد پرداختنی-99
 زیر تشکیل شده است :  سرفصل سایر حسابها و اسناد پرداختنی از اقالم

ریال بابت واریز به حسابهای بانکی شرکت از سوی بستانکارانی میباشد که ماهیت  664/796/179/9 مبلغ  -9-99

 آنها هنوز برای شرکت اثبات نشده است.
 

 9396 شــــــرح

 )ریال (

9395 

 )ریال (

 سازمان امور مالیاتی )مالیات حقوق ( 

 سازمان امور مالیاتی )مالیات تکلیفی (

 سازمان تامین اجتماعی  

 (9393دی، بهمن و اسفند مالیات بر ارزش افزوده )

 (9393عوارض شهرداری )دی، بهمن و اسفند 

 جاری شرکاء 

 حساب جاری کارکنان 

 ذخیره هزینه های پرداختی 

 ذخیره مطالبات مشکوک االوصول

 99-9         بستانکاران نامشخص

 سایر  

917/697/22 

521/930/912 

470/607/949 

149/293/949 

747/449/475 

144/709/416/60 

- 

000/639/51 

702/441/223 

664/796/179/9 

973/292/47 

913/969/99 

204/390/206 

949/964/936 

970/959/116 

250/996/444 

596/700/646/53 

000/400 

000/639/51 

702/441/223 

999/962/225/9 

103/401/63 

 956/057/475/64 961/270/903/56 
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 هشتگرد )با مسئولیت محدود ( غیردولتی شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6993اسفند  29منتهی به  برای سال مالی

 

 اطالعات صاحبان سرمایه در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل می باشد : -92

 ریال  -9395                         ریال – 9396                                                              
 40،200،000                                    000/200/40                                             سرمایه شرکت 

                                                                    000/200/40                                     40،200،000                                                    

 ی حاصل از شرکاء بابت تامین مالی شرکت به شرح ذیل می باشد : دریافت -93

 

 4939                                           5939یادداشت                                      

 ریال             ریال                                               
 

 101/265/204/90                              636/612/159/99                      شارژشرکتهای شهرک دریافت بابت 

 236/976/130/9                                020/229/652/3                                  صدور جواز ساختمانی 

 629/147/065/5        -    حق انشعاب و آب بهاء 

                                                                             656/999/503/95   665/219/900/97 

                                                     

،صدور مانده حساب فوق عبارت است از دریافت از شرکاء بابت پوشئ ه ینه های شرکت تحت عنوان شارژ ماهیانه  -9-95

 که بر اساس ضوابط تعیی  شده از شرکتهای تحت پوشئ دریافت و  هت ارائه به آنها م ددا مصرف میگردداخت  واز س
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود ( غیردولتی صنعتی شهرکشرکت 

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6993اسفند  29برای سال مالی منتهی به
 

 :  بهای تمام شده خدمات ارائه شده -94

 بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرکتهای تحت پوشش بشرح ذیل می باشد : 
 

 6939 شــــــرح

 )ریال (

5939 

 )ریال (

 هزینه حقوق و دستمزد 

 درصد بیمه کارفرما 23هزینه 

 هزینه عیدی و پاداش 

 کارکنان  مرخصی و هزینه بازخرید خدمت

 هزینه کفش و لباس 

 هزینه سوخت و آب و برق 

 هزینه پست و تلگرا  و تلفن 

 ماموریت کارکنان هزینه ایاب و ذهاب و 

 هزینه تعمیرات و نگهداری 

 هزینه بیمه وسائط نقلیه 

 هزینه آبرسانی و نگهداری معابر 

 هزینه دست افزار و لوازم مصرفی 

 هزینه استهالک 

 هزینه بهداشت محیط و آسفالت 

  سایر هزینه های خدماتی

459/611/760/4 

535/444/024/9 

692/964/556 

453/665/454 

000/310/9 

494/439/240/9 

255/554/5 

495/249/49 

500/449/963 

537/219/92 

710/661/340 

444/129/74 

226/309/067/9 

000/950/11 

- 

575/115/359/4 

716/290/923 

593/096/370 

760/062/356 

000/056/95 

000/560/627 

272/660/1 

000/630/4 

329/963/943/9 

400/551/43 

000/969/9 

750/962/69 

479/947/297/9 

227/914/590 

000/700/94 
 

 170/066/140/9 955/439/747/9 
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 هشتگرد )بامسئولیت محدود ( غیردولتی شرکت شهرک صنعتی

 یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

 6939اسفند  29برای سال مالی منتهی به

 ومی   هزینه های اداری و عم -95
 

 هزینه های اداری و عمومی از اقالم ذیل تشکیل شده است :  
 

 6939 شــــــرح

 )ریال (

5939 

 )ریال (

 هزینه حقوق ودستمزد 

 درصد بیمه کارفرما  23هزینه 

 هزینه عیدی و پاداش 

 کارکنان  و مرخصی هزینه بازخرید خدمت

 هزینه حق الزحمه مشاوران 

 هزینه کفش و لباس 

 دارخانه و پذیرایی هزینه آب

 هزینه سوخت و آب و برق 

 هزینه پست و تلفن 

 هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل 

 هزینه تعمیرات و نگهداری 

 هزینه نوشت افزار وملزومات 

 هزینه بیمه وسایط نقلیه 

 هزینه دست افزار و لوازم مصرفی 

 هزینه استهالک 

 هزینه آگهی و تبلیغات 

 هزینه چاپ و فتوکپی 

 ایر هزینه های اداری س

004/611/419/9 

900/576/324 

696/976/224 

420/297/306 

910/691/932/2 

000/510 

217/425/915 

000/991/42 

465/510/29 

147/460/95 

000/445/99 

790/366/92 

494/359/64 

630/666/39 

719/762/917 

400/942/24 

500/260/9 

095/976/719 

171/513/533/9 

339/494/210 

999/770/966 

396/315/293 

362/339/231/2 

000/510/907 

319/945/255 

000/274/394 

076/694/97 

000/493/5 

119/332/53 

499/769/943 

123/496/93 

900/901/27 

942/214/240 

000/790/9 

000/016/22 

909/640/193/9 
 

 537/972/099/6 097/199/696/7 
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 ولیت محدود (شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد )بامسئ

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 6939اسفند ماه  29سال مالی منتهی به

 خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی :  -96

 

 

 

 صورت تطبیق سود عملیاتی :  -97
 صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است 

 

 6939سال  شــــــرح

 )ریال (

 9395ال س

 )ریال (

 سود عممیاتی 

 ه ینه استهالک 

 )اف ایئ (کاهئ در حسابهای دریافتنی عممیاتی 

 )اف ایئ( کاهئ در سفارشات و پیئ پرداختها 

 اف ایئ )کاهئ (در حسابهای پرداختنی عممیاتی 

 خالص سایر درآمدها وه ینه های غیر عممیاتی
 

(759/327/435) 

095/064/255/9 

(449/944/227) 

(117/414/744/9) 

177/722/747/2 

444/444/424 

(517/041/264) 

693/239/457/9 

(121/941/939/9) 

197/166/533/96 

269/794/145/25 

100/310/702 

 391/294/063/5 370/142/267/9 

 

 6939سال  شــــــرح      

 )ریال (

 5939سال 

 )ریال (

 در آمد حاصل از تبلیغات 

 در آمد حاصل از اجاره بهاء 

 سایر درآمدهای خدماتی  

 000/500/7 

000/000/711 

000/500/61 

100/410/223 

100/930/454 

200/969/23 

  000/000/164 100/310/702 
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 تعهدات و بدهیهای احتمالی -19
 0الی می باشد شرکت در تاریخ  ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتم

 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه -99
تا تاریخ تنظیم صورت های مالی رویداد مهم و قابل ذکری که مستلزم تغییر در صورت های مالی باشد رخ 

 0نداده است 

 معامالت اشخاص وابسته -20

رت باشد نداشته اصالحیه قانون تجا 929شرکت طی سال مورد گزارش هیچگونه معامله ای که مشمول ماده 

 0است 


