به نام خدا

صورتهای مالی اساسی
منتهی به 2921/29/92
(به همراه یادداشتهای توضیحی)

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد
(با مسئولیت محدود)

1

مجمع عمومی عادی صاحبان شرکت (جاری شرکا )
با احترام
به پیوست صورت های مالی شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود ) مربوط به سال مالی
منتهی به  92اسفند ماه  7921تقدیم میگردد 0
اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است :
شماره صفحه
9

ترازنامه
صورت سود و زیان
گردش حساب سود (زیان ) انباشته

9
9

یادداشتهای توضیحی :
4
الف) تاریخچه شرکت
5
ب)مبنای تهیه صورتهای مالی
5
ج)خالصه اهم رویه های حسابداری
1الی 71
د)یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعات مالی
صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ  21/04/05به تائید هیات مدیره شرکت رسیده است 0
سمت

اعضای هیات مدیره
آقای حسن محمدعلیزاده

رئیس هیات مدیره

آقای محمد علیزاده برمی

نائب رئیس هیات مدیره

آقای هدایت گلکار

عضو هیات مدیره

آقای مجید چراغپور سمواتی

عضو هیات مدیره

آقای جالل افشار

امضاء

عضو هیات مدیره
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود )
صورت سود و زیان
برای سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 7921

شــــــرح
دریافتی حاصل از شرکاء (تامین مالی )
بهای تمام شده خدمات ارائه شده
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

یادداشت

سال 7921

سال 7921

77
79

99/797/011/910
()79/192/727/999
1/927/121/091

75/509/277/151
()2/140/011/110
5/119/144/111

79
74

()1/451/490/542
454/944/410
912/190/241

()1/022/719/591
114/000/000
491/119/942

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

298/928/849

429/822/248

()1/858/849/088

()1/082/842/498

()818/080/509

()211/820/888

()2/282/811/909

()2/828/028/548

سود (زیان )انباشته در پایان سال

()1/822/188/988

()1/858/849/088
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یادداشتهای توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
تاریخچه فعالیت شرکت
 -7-7کلیات
شرکت خدماتی شهرک صنعتی هشتگرد در تاریخ  7912/01/79به صورت شرکت با مسئولیت محدود تاسیس
شده و طی شماره 10101در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسـیده اسـت و طـی صـورت جلسـه مجمـع
عمومی فوق العاده محل قانونی شرکت به شهرستان هشتگرد – شهرک صنعتی –خیابان  97جنوبی – روبروی
کره گیاهی مهگل انتقال یافتـه و تحـت شـماره  249مـور  14/04/05در اداره ثبـت شـرکتهای شهرسـتان
هشتگرد به ثبت رسیده است 0

 -7-9فعالیت اصلی شرکت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  79اساسنامه عبارت است از :
ارائه کلیه خدمات مربوط به عمران ،آماده سازی  ،نگهداری و حفاظت شـهرک صـنعتی هشـتگرد کـه در ایـن
اساسنامه اختصارا شهرک نامیده میشود از قبیل آماده سازی شهرک  ،تامین نیازمنـدیهای عمـومی شـهرک و
ارائه خدمات (برق ،آب  ،مخابرات ،گاز و غیره  ) ...در رابطه با موضوع شرکت  ،انجام خدمات شهری در جریان
احداث شهرک و پس از آن  ،ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف ،مسکن و دیگر تعاونیهای مورد احتیـاج کارکنـان
صنایع شهرک  ،انعقاد هر گونه قرارداد خرید ،فروش یا پیمانکاری که به نحوی به فعالیت شرکت مرتبط باشـد
انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی داخلی و خارجی که در رابطه با موضوع شرکت مورد نیاز باشد 0

 -9-9وضعیت اشتغال
متوسط کارکنان دائم طی سال به شرح زیر بوده است 0
کارکنان دفتری
کارکنان عمومی
جمع کل هر سال :

-7921نفر
هفت ()1
هیجده ()71
 91نفر

 -7921نفر
هشت () 1
هیجده ()71
 95نفر

5

شرکت شهرک صنعتی غیر دولتی هشتگرد ( بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
 -9مبنای تهیه صورت های مالی
صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیـه و در مـوارد مقتضـی از ارزشـهای جـاری نیـز
استفاده شده است 0

 -9خالصه اهم رویه های حسابداری
 -9-7سرمایه گذاریها
سرمایه گذاریهای بلند مدت به بهای تمام شده و پس از کسر هرگونـه خخیـره بابـت کـاهش دائمـی در ارزش
هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود 0
آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی طبقه بندی می شـود بـه اقـل بهـای
تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری بـه اقـل بهـای تمـام
شده و خالص ارزش دفتری هریک از سرمایه گذاریها ارزشیابی میشود 0
در آمد حاصل از سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عـــمومی شـــرکت سـرمایه پـذیر (تـا
تاریخ ترازنامه) شناسایی میشود 0

 -9-9دارائیهای ثابت مشهود
 -9-9-7دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود مخارج بهسـازی و تعمیـرات
اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید دارائیهای ثابـت یـا بهبـود اساسـی در کیفیـت
بازدهی آنها میگردد به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک
میشود  0هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظور حفظ یا ترمیم منابع اقتصادی مورد انتظار واحد
تجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود  ،هنگام وقوع به عنوان هزینه هـای جـاری
تلقی و به سود و زیان دوره منظور می گردد 0
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به 92اسفند 7921
 -9-9-9استهالک دارائیهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید بر آورد دارائیهـای مربـوط و بـا در نظـر گـرفتن
قانون استهالکات موضوع ماده 757قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه  7911و اصالحیه های بعدی آن و
بر اساس نر ها و روشهای زیر محاسبه میشود 0
دارایی
ساختمان
تاسیسات
وسائط نقلیه
اثاثیه وتجهیزات
ابزار آالت

نر استهالک
 1درصد
1درصد
 95،95درصد
 70سال
 4سال

روش استهالک
نزولی
نزولی
نزولی
خط مستقیم
خط مستقیم

برای دارائیهای ثابتی که طی ماه تحصیل میشود و مورد بهره بـرداری قـرار میگیـرد اسـتهالک از اول مـاه بعـد
محاسبه و در حسابها منظور میشود ودر مواردی که هریک از دارائیهای استهالک پذیر پس از آمادگی جهت بهره
برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد میزان استهالک آن برای مدت یـاد
شده معادل 90درصد نر استهالک منعکس در جدول فوق است 0

 -9-4مخارج تامین مالی
مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به اسـتننای مخـارجی کـه مسـتقیما قابـل
انتساب به تحصیل « دارائیهای واجد شرایط » است 0

 -9-5خخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
خخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اسای یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خـدمت
آنان محاسبه و در حسابها منظور و طی سال مالی پرداخت میشود0
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به 92اسفند 7921
 -4موجودی نقد
شــــــــرح
موجودی نزد بانکها
تنخواه گردانها

یادداشت

سال 7921
(ریال )

4-7

4/197/401/794
19/901/112

4-9

4/109/175/229

سال 7921
(ریال )
9/415/904/299
19/517/571
9/591/111/450

 -4-7موجودی نزد بانک ها از اقالم زیر تشکیل شده است :
شــــــرح

سال 1082

سال 7921
(ریال )

28/852/880

21/899/208

191/588/889

191/588/889

258/888

258/888

1/452/098

1/452/098

805/282/588

928/814/848

0/582/820/180

1/882/180/524

052/984/848

014/092/824

-

81/588/888

15/518/281

15/518/281

4/197/401/794

9/415/904/299

(ریال )
417011292
بانک کشاورزی جاری شماره
419/75510
بانک تجارت جاری شماره
بانک رفاه کارگران جاری شماره 7211
71019
بانک تجارت جاری شماره
0705771171002
بانک صادرات جاری شماره
بانک رفاه کارگران جاری شماره 19919997
بانک توسعه تعاون هشتگرد 71077790041177
بانک توسعه تعاون کرج 71099779004117
710177791591297
تعاونی هشتگرد

 -4-9موجودی تنخواه گردانها از اقالم خیل تشکیل شده است :
شــــــــرح
تنخواه گردان آقای شهاب احمدی لک
تنخواه گردادن امور مالی شرکت

سال 7921
(ریال )
98/809/968

سال 7921
(ریال )
03/070/948
03/380/668

19/901/112

19/517/571
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به 92اسفند7921
 -5دریافتی های تجاری و غیر تجاری
شــــرح

یادداشت

سال 7921
(ریال )

سال 7921
(ریال )

دریافتی های تجاری :
شرکتهای شهرک (جاری شرکاء )

5- 7

99/405/019/722

71/702/244/141

دریافتی های غیر تجاری :
حساب وام کارکنان
حساب جاری کارکنان
جاری شرکاء( شرکتها و موسسات )

-

1/000/000
19/121/000
19/409/192

99/405/019/722

71/915/944/111

 -5-7مانده حساب فوق بدهی شرکتهای شهرک بابت شارژ ماهیانه و همچنین آب بهاءوغیره میباشد که در حسابها
منعکس میباشد و تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ  1/115/119/597ریال از آن وصول و به حساب جاری شرکت منظور
گردیده است 0
مضافا اینکه مانده حساب فوق به مبلغ  9/045/255/202ریال اسناد دریافتنی می باشد .
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
 -1پیش پرداختها
حساب سرفصل پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده است :
شــــرح – یاد داشت
پیش پرداخت هزینه ها ()1-7
پیش پرداخت خریدو احداث دارایی ها ()1-9

سال 7921
(ریال )

سال7921
(ریال

11/744/711

90/051/017

94/247/295/195

99/551/217/715

95/071/012/179

99/511/071/941

 -1-7مانده حساب پیش پرداخت هزینه ها از اقالم زیر تشکیل شده است :
سال7921
(ریال )

سال 7921
(ریال )

شـــــــرح
بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل سمند 152ط 71ایران 11

0/582/420

-

بیمه شخص ثالث ماشین آتش نشانی 141ط 95ایران 11

2/899/890

-

بیمه شخص ثالث نیسان 929ط 11ایران 11

8/545/225

8/855/202

بیمه شخص ثالث و بدنه پراید 117ط 11ایران 11

5/818/244

-

بیمه شخص ثالث سه دستگاه موتور سیکلت

2/224/415

-

پیش پرداخت خرید نرم افزار مالی

08/888/888

-

پیش پرداخت بیمه پژو پارس 191ص 41ایران 97
پیش پرداخت بیمه ثالث کامیون خاور

2/188/880

-

14/522/894

11/881/904

28/144/192

28/852/821

 -1-9مانده حساب پیش پرداخت خرید واحداث دارائیهای ثابت بشرح خیل است :
شــــرح

پیش پرداخت حفاری چاه آب
پیش پرداخت ساخت تصفیه خانه

سال 7921
(ریال )

سال 7921
(ریال

100/000/000

-

94/947/295/195

99/551/217/715

94/247/295/195

99/551/217/715
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
-1-7اضافات سرفصل دارائیهای ثابت طی سال مالی مورد گزارش به شرح خیل می باشد
-1-7-7اضافات واحد تاسیسات بشرح خیل میباشد
-

مخزن آب سه الیه
کنتور هوشمند آب
دریچه کامپوزیت و فرم چدنی
لوله جداری  74اینچ

ریال
79/000/000
ریال
52/250/000
ریال
91/710/000
ریال
159/240/000
__________________________
جمع250/858/888 :

 -2-1-2اضافات اثاثیه و تجهیزات بشرح ذیل میباشد :
 -نردبان تلسکوپی

8/808/888

ریال

 -کامپیوتر

101/228/888

ریال

 -کنتور هوشمند

18/858/888

ریال

 -میکروفون

ریال
28/888/888
____________________________
جمع  199/558/188 :ریال

 -2-1-0اضافات سر فصل ابزار کار و لوازم فنی بشرح ذیل میباشد :
 -آچارالواتور  8اینچ

41/888/888

ریال

شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
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برای سال مالی منتهی به 92اسفند 7921
 -1دارائیهای نامشهود :
شــــــرح
-1حق االمتیاز تلفن همراه (آقای علوی )

02797090191

-9حق االمتیاز تلفن همراه (آقای کشاورز) 02725599251
-9حق االمتیاز تلفن همراه (آقای چوپانی ) 02725599251
02725599251
 -4حق االمتیازتلفن همراه (مسدود)
02725599252
 =5حق االمتیاز تلفن همراه (مسدود)
09144995011
-9حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144995011
-4حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144995012
-5حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144991720
-1حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144991727
-1حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144991729
-1حق االمتیاز خط تلفن (دفتر)
09144991729
- 2حق االمتیاز خط تلفن (دفتر)
09144991911
-70حق االمتیاز خط تلفن (دفتر)
09144991994
-77حق االمتیاز خط تلفن (دفتر )
09144991991
-79حق االمتیاز خط تلفن –نگهبانی
09144991992
-79حق االمتیازخط تلفن – نگهبانی
-74سایر حق االمتیازها

(7921ریال )

( 7921ریال )

2/058/888

2/058/888

288/888

288/888

288/888

288/888

288/888

288/888

288/888

288/888

1/129/888

1/129/888

1/129/888

1/129/888

1/129/888

1/129/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/125/888

1/088/888

1/088/888

1/129/888

1/129/888

508/888

508/888

508/888

508/888

088/888

088/888

28/282/888

28/282/888
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
 -2حسابهای پرداختی تجاری وغیر تجاری

حسابهای تجاری :
شــــــرح

سال 7921
(ریال )

سال7921
(ریال )

حسابهای تجاری :
حسابهای پرداختنی (اشخاص)
حسابهای پرداختنی (شرکتها )

951/751/177

57/290/140
5/129/071/171

حسابها ی غیر تجاری
سازمان امور مالیاتی (مالیات حقوق )
سازمان امور مالیاتی (مالیات تکلیفی )
سازمان تامین اجتماعی
مالیات بر ارزش افزوده (سنوات گذشته )
عوارض برارزش افزوده (سنوات گذشته)
جاری شرکاء
خخیره هزینه های پرداختی
خخیره مطالبات مشکوک االوصول
بستانکاران نامشخص 77-7
سایر

1/051/115
12/150/911
712/910/791
215/277/210
502/411/721
14/111/422/474
51/192/000
999/441/109
222/279/195
-

99/121/711
719/790/591
742/101/410
242/929/147
415/447/141
10/411/102/144
51/192/000
999/441/109
7/112/121/114
41/929/719

11/911/975/001

10/990/001/174

 -77-7مبلغ 222/279/195ریال بابت واریز به حسابهای بانکی شرکت از سوی بستانکارانی میباشد که ماهیت آنها هنوز برای
شرکت اثبات نشده است.
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (با مسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به  92اسفند 7921
 -70اطالعات صاحبان سرمایه در پایان سال مالی مورد گزارش به شرح خیل می باشد :
 -7921ریال
– 7921ریال
سرمایه شرکت

40،900،000
40،900،000

40/900/000
40/900/000

 -77دریافتی حاصل از شرکاء بابت تامین مالی شرکت به شرح خیل می باشد :
یادداشت

دریافت بابت شارژشرکتهای شهرک
صدور جواز ساختمانی
حق انشعاب و آب بهاء

7921
ریال

79/219/140/141
7/112/001/121
1/911/991/271
99/797/011/910

7921
ریال
77/157/119/191
9/159/992/090
_______________-

75/509/277/151

 -77-7مانده حساب فوق عبارت است از دریافت از شرکاء بابت پوشش هزینه های شرکت تحت عنوان شارژ ماهیانه ،صدور
جواز ساخت که بر اساس ضوابط تعیین شده از شرکتهای تحت پوشش دریافت و جهت ارائه به آنها مجددا مصرف میگردد
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به 92اسفند 7921
 -79بهای تمام شده خدمات ارائه شده :
بهای تمام شده خدمات ارائه شده به شرکتهای تحت پوشش بشرح خیل می باشد :
شــــــرح
هزینه حقوق و دستمزد
هزینه  99درصد بیمه کارفرما
هزینه عیدی و پاداش
هزینه سنوات و مرخصی کارکنان
هزینه کفش و لباس
هزینه سوخت و آب و برق
هزینه پست و تلگراف و تلفن
هزینه ایاب و خهاب و ماموریت کارکنان
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

7921
(ریال )

7921
(ریال )

5/249/109/971
7/921/249/754
241/752/911
179/227/059
71/940/000
7/749/771/010
5/110/000
51/151/114
9/919/711/190
57/991/157
15/259/700
7/022/245/122
711/921/000
-

4/110/111/452
7/094/444/595
551/714/129
454/115/459
2/910/000
7/940/492/424
5/554/955
47/942/425
719/442/500
79/912/591
940/111/110
14/197/444
7/011/907/991
11/250/000
-

79/192/727/999

2/140/011/110
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای سال مالی منتهی به 92اسفند 7921
 -79هزینه های اداری و عمومی
هزینه های اداری و عمومی از اقالم خیل تشکیل شده است :
شــــــرح
هزینه حقوق ودستمزد
هزینه  99درصد بیمه کارفرما
هزینه عیدی و پاداش
هزینه سنوات و مرخصی کارکنان
هزینه حق الزحمه مشاوران
هزینه کفش و لباس
هزینه آبدارخانه و پذیرایی
هزینه سوخت و آب و برق
هزینه پست و تلفن
هزینه ایاب و خهاب 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
سایر هزینه های اداری

7921
(ریال )

7921
(ریال )

7/225/259/011
499/924/411
911/195/411
901/921/494
4/791/229/111
79/140/000
995/914/959
751/194/000
90/915/144
1/470/000
704/571/950
741/999/925
99/117/590
719/175/100
95/195/000
95/919/400
910/701/079

7/417/111/004
994/511/700
994/211/171
901/921/490
9/799/171/710
510/000
715/495/911
49/221/000
97/510/415
25/410/141
27/445/000
29/911/120
14/957/424
97/111/190
711/119/112
94/249/400
2/910/500
117/711/075

1/451/490/542

1/022/719/591
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شرکت شهرک صنعتی غیردولتی هشتگرد (بامسئولیت محدود )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به 92اسفند ماه 7921
 -74خالص سایر در آمدها و هزینه های غیر عملیاتی :
شــــــرح
در آمد حاصل از تبلیغات
در آمد حاصل از اجاره بهاء
سایر درآمدهای خدماتی

سال7921
(ریال )

سال 7921
(ریال )

715/194/410
911/590/000
-

1/500/000
111/000/000
11/500/000

454/944/410

114/000/000

 -75صورت تطبیق سود عملیاتی :
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود و خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است
شــــــرح
سود عملیاتی
هزینه استهالک
(افزایش )کاهش در حسابهای دریافتنی عملیاتی
(افزایش) کاهش در سفارشات و پیش پرداختها
افزایش (کاهش )در حسابهای پرداختنی عملیاتی
خالص سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی

سال 7921
(ریال )

سال 7921
(ریال )

()714/599/579
7/919/117/522
()5/792/171/599
()7/440/017/511
1/251/901/924
454/944/410

()495/991/157
7/955/014/075
() 111/500/009
()5/100/171/771
2/141/121/719
114/000/000

9/247/270/159

5/019/974/971

 -71تعهدات و بدهیهای احتمالی
شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی می باشد 0

 -71رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
تا تاریخ تنظیم صورت های مالی رویداد مهم و قابل خکری که مستلزم تغییر در صورت های مالی باشد ر نداده است 0

 -71معامالت اشخاص وابسته
شرکت طی سال مورد گزارش هیچگونه معامله ای که مشمول ماده  792اصالحیه قانون تجارت باشد نداشته است 0
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