صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
ترازنامه
در تاريخ  29اسفندماه 1394
1394/12/29
سيــــال

يادداضت

1393/12/29
سيــــال

سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي فشعي

4

3,416,722,616,990

1,915,099,609,630

سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي ٍابستِ

5

460,604,498,413

460,604,498,413

سشهايِ گزاسي دس سايشضشوتْا

6

102,149,094,021

161,857,309,575

سشهايِ گزاسي دس اهالن ٍ پشٍطُ ّا

7

818,942,808,189

684,713,708,699

تسْيالت اعطائي

8

3,909,389,075

6,666,997,019

سپشدُ ّاي باًىي

9

30,960,305,919

35,505,402,966

سايشسشهايِ گزاسيْا

10

91,907,575

91,907,575

4,833,380,620,182

3,264,539,433,877

هَجَدي ًمذ

11

55,415,095,291

4,127,839,900

وسَس باصًطستگي دسيافتٌي

12

2,163,607,978,622

1,851,172,793,639

حسابْا ٍ اسٌاد دسيافتٌي

13

944,316,391,764

2,311,498,532,028

پيص پشداختْا

14

182,477,428

61,128,027

3,163,521,943,105

4,166,860,293,594

داسائيْاي ثابت هطَْد

15

4,651,460,624

5,225,970,192

داسائيْاي ًاهطَْد

16

368,529,402

704,054,184

5,019,990,026

5,930,024,376

8,001,922,553,313

7,437,329,751,847

17

173,143,911,895

69,657,274,173

پيص دسيافتْا

17-3

38,267,144,400

295,941,974,267

ٍجَُ اداسُ ضذُ

18

211,150,236,469

192,135,104,925

تسْيالت هالي دسيافتي

19

369,404,355,478

434,993,149,415

رخيشُ هضاياي پاياى خذهت واسوٌاى

20

13,679,791,817

17,614,408,675

جوع بذّيْا

805,645,440,059

1,010,341,911,455

خالع داسائي غٌذٍق

7,196,277,113,254

6,426,987,840,392

7,196,277,113,254

6,426,987,840,392

جوع سشهايِ گزاسيْا

جوع داسائيْا
حسابْا ٍ اسٌاد پشداختٌي

اسصش ٍيظُ غٌذٍق

21

ياززاقت٢اي تٞضيحي  1تا ٜٗ 30سضد زض نلحات  5آي  32رعء اليٜلي نٞضت٢اي ٗآي اؾت.
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صٌذٍق حوايت ٍ باصًطستگي آيٌذُ ساص
يادداضتْاي تَضيحي صَستْاي هالي
سال هالي هٌتْي بِ  29اسفٌذ هاُ 1394

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
صورت درآمد و هسينه
براي سال مالي منتهي به  29اسفندماه 1394
سال 1394
سيــــال

يادداضت

سال 1393
سيــــال

دسآهذ سشهايِ گزاسي ّا :
سَد سْام ٍ سَد هعاهالت سْام
سَد تسْيالت

23
24

سَد سپشدُ ّاي باًىي
دسآهذ اجاسُ
سَد فشٍش اهالن

25

6,210,580,832
1,268,516,667
260,660,733,870

سايش دسآهذّا

26

999,052,441,776
399,280,462,253

919,987,107,080
380,675,584,561

ّضيٌِ ّاي عوَهي  ،اداسي ٍ تطىيالتي

27
28

1,398,332,904,029
)(53,824,436,213
)(104,857,710,351

1,300,662,691,641
)(49,997,397,041
)(99,110,431,366

1,239,650,757,465

1,151,554,863,234

هزینه های مالی

هاصاد عولياتي سال

730,189,822,635
722,787,772

826,229,617,511
653,708,038
2,751,049,700
1,890,946,354
88,461,785,477

تخصيص مازاد عملياتي سال :
اًتمال بِ رخائش باصًطستگي
اًتمال بِ رخائش هستوشي ّا ٍ پطتَاًِ تعْذات

21-1
21-1

865,305,914,652
285,285,709,319

اًتمال بِ ٍجَُ هعلك

21-1

54,649,822,474
1,205,241,446,445
34,409,311,020

11,508,867,671
1,119,277,315,146
32,277,548,088

1,239,650,757,465

1,151,554,863,234

اًتمال بِ ٍجَُ اداسُ ضذُ

 18-1الي 18-4

751,395,918,614
356,372,528,861

" اظ آٛزائيٌ ٠ارعاي تكٌيْ زٜ١س ٟنٞضت زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜراٗغ نٜسٝم ٗحسٝز ت٘١ ٠ا ٙارعاء ٜٗسضد زض نٞضت زضآٗس ٝ
١عي ٠ٜؾاّ اؾت ،اضائ ٠زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜتؼٜٞا ٙنٞضت زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜراٗغ ٗٞضزي ٛساقت ٠اؾت".

ياززاقت٢اي تٞضيحي  1تا ٜٗ 30سضد زض نلحات  5آي  32رعء اليٜلي نٞضت٢اي ٗآي اؾت.
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صٌذٍق حوايت ٍ باصًطستگي آيٌذُ ساص
يادداضتْاي تَضيحي صَستْاي هالي
سال هالي هٌتْي بِ  29اسفٌذ هاُ 1394

صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز
صورت تغييرات در خالص دارائيها
براي سال مالي منتهي به  29اسفندماه 1394

يادداضت

سال 1394

سال 1393

سيــــال

سيــــال

وسَس باصًطستگي ٍ بيوِ بيىاسي

21-2

1,160,066,648,028

863,561,704,363

وسَس(حك بيوِ) اًتمالي بِ غٌذٍق
هاصاد عولياتي تخػيػي بِ رخايش باصًطستگي،

21-2

299,137,424

1,913,482,113

21-1

1,205,241,446,445

1,119,277,315,146

حمَق ٍ سايش هضاياي باصًطستگي پشداخت ضذُ

21-2

2,365,607,231,897
)(1,591,603,649,521

1,984,752,501,622
)(1,247,561,413,038

وسَس باصًطستگي اًتمالي اص غٌذٍق

21-2

)(4,714,309,514

)(6,230,913,038

)(1,596,317,959,035
769,289,272,862

)(1,253,792,326,076
730,960,175,546

هستوشي ّا ٍ پطتَاًِ تعْذات ٍ ٍجَُ هعلك

افضايص دس خالع داسايي ّاي غٌذٍق

گردش حساب ارزش ويژه
769,289,272,862

730,960,175,546

افضايص دس خالع داسايي ّاي غٌذٍق
اسصش ٍيظُ غٌذٍق دس ابتذاي سال

6,426,987,840,392

5,696,027,664,846

اسصش ٍيظُ غٌذٍق دس پاياى دٍسُ

7,196,277,113,254

6,426,987,840,392

ياززاقت٢اي تٞضيحي  1تا ٜٗ 30سضد زض نلحات  5آي  32رعء اليٜلي نٞضت٢اي ٗآي اؾت.
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صٌذٍق حوايت ٍ باصًطستگي آيٌذُ ساص
يادداضتْاي تَضيحي صَستْاي هالي
سال هالي هٌتْي بِ  29اسفٌذ هاُ 1394

نليات
 -1تاسيخچِ
نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ تٜ٘ظٞض تاٗي ٚحوٞم تاظٛكؿتِي  ،اظ ًاضاكتازُي ٝ ٝظيلً ٠اضًٜا ٙؾاظٗاٙ
ُؿتطـ ٞٛ ٝؾاظي نٜايغ ايطا ٝ ٙقطًت٢ا  ٝؾاظٗا٢ٛاي تاتؼٝ ٝ ٠اتؿت ٠ت ٠آ ٙزض تاضيد  1355/1/10تكٌيْ  ٝعي
ق٘اضٞٗ 1880 ٟضخ  1356/11/20زض ازاض ٟحثت قطًت٢ا ٗ ٝآٌيت نٜؼتي ت٢طا ٙت ٠حثت ضؾيس ٟاؾت  .قٜاؾٔٗ ٠ي
نٜسٝم ً ،10100167010س اهتهازي ً ٝ 4111-1139-1795س پؿتي آٗ 1911616813 ٙي تاقس .آزضؼ
نٜسٝم ت٢طاٗ ،ٙيساٗ ٙازض ،اتتساي تٔٞاض ٗيطزاٗاز ،ذياتا ٙضاظا ٙق٘آيٛ ،ثف ًٞچ ٠چ٢اضٕ ،پالى  6اؾت.

 -2هبٌاي تْيِ صَستْاي هالي
 -2-1نٞضت٢اي ٗآي اؾاؾا" تط ٗثٜاي ت٢اي ت٘إ قس ٟتاضيري ت٢ي ٝ ٠زض ٗٞاضز ٗوتضي اظ اضظق٢اي راضي ٛيع اؾتلازٟ
قس ٟاؾت .اي ٚنٞضت٢اي ٗآي زض تاضيد  1394/03/05تهٞية ١يأت اٜٗاء نٜسٝم ضؾيس ٟاؾت.
 -2-2اُط چ ٠تٜٗ ٠ظٞض ٗطاػات اؾتاٛساضز حؿاتساضي عطح٢اي ٗعاياي تاظٛكؿتِي الظٕ تٞز زض تاضيد تطاظٛاٗ ٠اضظـ
ٜٗهلا ٠ٛؾطٗايُ ٠صاضي نٜسٝم زض ؾ٢إ قطًت٢ا  ٝاٗالى ٗٞضٞع ياززاقت٢اي  4آي  ٝ 7ؾايط ؾطٗايُ ٠صاضي٢اي
ٗٞضٞع ياززاقت  10تؼيي ٝ ٚاي ٚاضظـ ٜٗهلا ٠ٛزض ياززاقت٢اي نٞضت٢اي ٗآي تا اضظـ كؼٔي ٗعاياي تاظٛكؿتِي
ٗثتٜي تط ٗحاؾثات اًچٞئطي ٗوايؿٗ ٠يِطزيسٗ ،ؼ٢صا تاتٞر ٠ت ٠قطايظ حاًٖ تطتاظاضحاٞٛي ٠ؾطٗايٗٝ ٠حسٝزيت٢اي
ٗغطح زضتاظاضآٝي ٠ؾطٗاي ٝ ٠تاظاض اٗالى ،تؼيي ٚاضظـ ٜٗهلا ٠ٛؾطٗايُ ٠صاضي٢ا تٜح ٞهاتْ اتٌا  ٝهاتْ اؾتٜاز اٌٗاٙ
پصيط ٛثٞز ٟاؾت.
 -2-3زض ٗٞضز اضظـ كؼٔي ٗعاياي تاظٛكؿتِي ٗثتٜي تط اًچٞئطي ً ٠زض اؾتاٛساضز حؿاتساضي ٗوايؿ ٠آ ٙتا اضظـ
ٜٗهلا ٠ٛذآم زاضائي٢اي نٜسٝم ٗسٛظط هطاض ُطكت ٠ت ٠اعالع ٗيطؾاٛس تسٓيْ ػسٕ اٌٗا ٙتؼيي ٚاضظـ ٜٗهلا ٠ٛؾطٗاي٠
ُصاضي٢اي نٜسٝم تكطح ياززاقت ( )2-2كٞم ،اضائ ٠اعالػات ٗوايؿ ٠اي ٗعتٞض زض اي ٚياززاقت٢ا ٗوسٝض ٛثٞز ٟاؾت.
اضاكٗ ٠يٜ٘ايس ،عثن ٗاز 25 ٟاؾاؾٜاٗ ٠نٜسٝم تؼيي ٚاضظـ كؼٔي ٗعاياي تاظٛكؿتِي ٗثتٜي تط اًچٞئطي ١ط ؾ ٠ؾاّ
 1391تٞزُ ٝ ٟعاضـ ٗطتٞعٛ ٠يع ت٢ي ٝ ٠ت٠
يٌثاض اٛزإ ٗيِيطز .آذطي ٚؾاّ ٗثٜاي ٗحاؾثات اًچٞئطي ؾاّ
ي قس ٟاؾت.
قٞضايؼآي تكٌيْ قس ٟزض ؾاّ  1393اضا ٟ
 -2-4زض اؾتاٛساضز حؿاتساضي عطح٢اي ٗعاياي تاظٛكؿتِي پيف تيٜي قس ٟاؾت ً١ ٠عي١ ٠ٜاي ازاض ٟعطح ٗؿتوي٘اً  ٝت٠
ػٜٞاٗ ٙثٔـي ًاٜ١س ٟاظ حن تي٘١ ٠اي زضياكتي زض نٞضت تـييطات زض ذآم زاضائي٢ا اٛؼٌاؼ ياكتٗ ٝ ٠اظاز زضآٗس تط
١عي١( ٠ٜعي١ ٠ٜاي ٗسيطيت ؾطٗايُ ٠صاضي٢ا) ٛيع زض نٞضت ٗعتٞض ٜٗسضد ُطزز .زض اي ٚذهٞل ٘١اٛغٞض ً ٠اظ تطضؾي
نٞضت زضآٗس ١ ٝعي ٝ ٠ٜتـييطات زض ذآم زاضائي٢ا ٗكٞ٢ز اؾت ،نٜسٝم زضتسا ٕٝضٝي ٠ؾٜٞاتي ذٞزًٔ ،ي١ ٠عي١ ٠ٜاي
راضي ٗكتْ٘ تط ٗسيطيت ؾطٗايُ ٠صاضي٢ا  ٝازاض ٟنٜسٝم ضا تحت ػٜٞا١ ٙعي١ ٠ٜاي ػ٘ٗٞي  ،ازاضي  ٝتكٌيالتي زض
نٞضت زضآٗس ١ ٝعي ٠ٜاٛؼٌاؼ زازٗ ٝ ٟتؼاهثاً ٗاظاز زضآٗس تط ١عيٗ( ٠ٜاظاز ػ٘ٔياتي) ؾاال ٠ٛضا ت ٠شذائط تاظٛكؿتِي ٝ
شذايط ٗؿت٘طي ١ا  ٝپكتٞا ٠ٛتؼ٢سات ٝ ٝرٗ ٟٞؼٔن ترهيم زاز ٟاؾت .ت ٠اي ٚتطتية١ ،عي١ ٠ٜاي ازاض ٟنٜسٝم ػ٘الً
اظ ٘١اٗ ٙثٔؾ ٗاظاز زضآٗس تط ١عي ٠ٜؾاال ٠ٛترهيم ياكت ٠ت ٠شذائط تاظٛكؿتِي ًؿط ُطزيس ٝ ٟذآم آ ٙزض نٞضت
تـييطات زض ذآم زاضايي٢ا ٜٗسضد ُطزيس ٟاؾت.
 -2-5ا ٖ١ؾايط اعالػات ٗطتٞط ت ٠عطح٢اي تاظٛكؿتِي ٗٞضز ٛظط زض اؾتاٛساضز حؿاتساضي حؿة ٗٞضز زض ُعاضـ
ؾآيا١ ٠ٛيأت اٜٗاء ت ٠قٞضايؼآي اضائ ٠ذٞا١س قس.
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صٌذٍق حوايت ٍ باصًطستگي آيٌذُ ساص
يادداضتْاي تَضيحي صَستْاي هالي
سال هالي هٌتْي بِ  29اسفٌذ هاُ 1394

خالصِ اّن سٍيِ ّاي حسابذاسي

 -3خالصِ اّن سٍيِ ّاي حسابذاسي بطشح صيش است:
 -3-1داسائيْاي ثابت هطَْد :
زاضائي٢اي حاتت ٗكٞ٢ز ت ٠ت٢اي ت٘إ قس ٟزض زكاتط حثت قسٗ ٝ ٟحاؾث ٠اؾت٢الى آ٢ٛا تطاؾاؼ ٗثاٛي ٗآياتي ٜٗسضد
زض هاٗ ٙٞٛآيات٢اي ٗؿتويٖ ٛ ٝطذ٢اي ٗطتٞع ٠عثن رس ّٝاؾت٢الًات هاٗ ٙٞٛصًٞض ٗيثاقسٛ .طذ٢ا  ٝضٝـ اؾت٢الى
زاضائي٢اي حاتت تكطح ظيط اؾت :
ٞٛع زاضائــي
ٝؾائْ ٛؤي٠
احاح ٠ازاضي
ٛطٕ اكعاض١ا

ضٝـ اؾت٢الى
ٛعٓٝي
ٗؿتويٖ
ٗؿتويٖ

ٛطخ اؾتــــــ٢الى
 35 ٝ 25زضنس
 10ؾآ٠
 5ؾآ٠

ٗراضد ت٢ؿاظي  ٝتؼ٘يطات اؾاؾي ً ٠تاػج اكعايف هاتْ ٗالحظ ٠زض ظطكيت يا ت٢ثٞز اؾاؾي زض ًيليت تاظز١ي
ٝػ٘طٗليس زاضائي٢اي حاتت ٗيِطزز ،تؼٜٞا١ ٙعي١ ٠ٜاي ؾطٗاي ٠اي ت ٠ت٢اي ت٘إ قس ٟزاضائي حاتت ٗطتٞعٜٗ ٠ظٞض  ٝعي
ػ٘ط ٗليس آ ٙزاضائي ٗؿتٔ٢ي ٗيكٞز١ .عي١ ٠ٜاي ٢ِٛساضي  ٝتؼ٘يطات رعئيِٜ١ ،إ ٝهٞع تؼٜٞا١ ٙعي١ ٠ٜاي راضي
زضحؿاب زضآٗس١ٝعي ٠ٜؾاّ اٛؼٌاؼ ٗي ياتس.
 – 3-2سشهايِ گزاسيْا:
-3-2-1تؿ٢يالت اػغاء قس ٟزض هآة ػوٞز اؾالٗي ٗؼازّ ٗاٛس ٟاؾٜاز زضياكتٜي پؽ اظ ًؿط زضآٗس ؾآ٢اي آتي زض حؿات٢ا
ٜٗؼٌؽ ٗيِطزز.
-3-2-2ؾايط ؾطٗايُ ٠صاضي٢اي تٜٔس ٗست ت ٠ت٢اي ت٘إ قس ٟپؽ اظ ًؿط ١طًُ ٠ٛٞا١ف اضظـ اٛثاقت١ ٠طيي اظ ؾطٗاي٠
ُصاضي١ا ،اضظـياتي ٗي قٞز.
 -3-2-3ؾطٗايُ ٠صاضي٢اي ًٞتاٗ ٟست ت ٠اهْ ت٢اي ت٘إ قس ٝ ٟذآم اضظـ كطٝـ (زض ٗٞضز ؾ٢إٗ ،ز٘ٞع ت٢اي ت٘إ
قسٗ ٝ ٟز٘ٞع ذآم اضظـ كطٝـ) زض حؿات٢ا ٜٗؼٌؽ ٗيِطزز.
 -3-3رخيشُ هضاياي پاياى خذهت واسوٌاى:
ت ٠اظاي ١ط ؾاّ ؾاتو ٠ذسٗت ١ط يي اظ ًاضًٜاٗ ٙؼازّ يٌ٘اٛ ٝ ٟيٖ آذطي ٚحوٞم ٗ ٝعاياي ٗؿت٘ط (حوٞم پاي،٠
حن رصب  ٝحن ٗؿٌ )ٚايكا ٙتؼٜٞا ٙشذيطٗ ٟعاياي پايا ٙذسٗت ٗحاؾث ٝ ٠زض حؿات٢ا ٜٗظٞض ٗي ُطزز.

 -3-4دسآهذ حاصل اص سشهايِ گزاسيْا:
 -3-4-1سَد سپشدُ ّاي باًىي :

ؾٞز ؾپطز١ ٟاي تاٌٛي تطاؾاؼ ٛطخ ١اي اػالٕ قس ٟاظ عطف تاٛي عطف حؿاب نٜسٝم
حؿات٢ا ٜٗظٞض ٗيِطزز.
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 -3-4-2دسآهذ حاصل اص تسْيالت ٍاگزاس ضذُ دس چاسچَب عمَد اسالهي:

زضآٗس ٗعتٞض ت ٠ضٝـ تؼ٢سي  ٝعثن هطاضزاز١اي ٜٗؼوس ٟزض حؿات٢ا ٜٗظٞض ٗيِطزز.
 -3-4-3سَد سْام :

ؾٞز ؾ٢إ ت ٠ضٝـ تؼ٢سي  ٝتطاؾاؼ ٗهٞتٗ ٠ز٘غ ػ٘ٗٞي قطًت٢اي شيطتظ زض حؿات٢اي زضآٗس ٜٗظٞض ٗيِطزز .
اي ٚزضآٗس زض ٗٞضز قطًت٢اي كطػي ٝ ٝاتؿت ٠اي ًٗ ٠ز٘غ ػ٘ٗٞي آ٢ٛا تا تاضيد ت٢ي ٠نٞضت٢اي ٗآي نٜسٝم
تكٌيْ قس ،ٟزض حؿات٢اي ٘١ا ٙؾاّ نٜسٝم  ٝزضذهٞل ؾايط ؾطٗايُ ٠صاضي٢ا زض حؿات٢اي ؾآي ًٗ ٠ز٘غ
ػ٘ٗٞي آ٢ٛا تكٌيْ ٗيِطزز ٜٗ ،ؼٌؽ ٗي قٞز.
 -3-4-4جشيوِ تخلف اص ضشط :

رطي٘ ٠ترٔق اظقطط عثن ضٞاتظ آئيٛ ٚاٗ ٠نٜسٝم  ٝت ٠ضٝـ تؼ٢سي زضحؿات٢ا ٜٗظٞض ٗيِطزز.
 -3-4-5حك ايجاد ٍ عضَيت :

زضآٗس ٗعتٞض تطاؾاؼ ٛطذ٢اي ٗهٞب ١يأت اٜٗاء ت ٠ضٝـ تؼ٢سي ٗحاؾث ٝ ٠زض حؿات٢ا ٓحاػ
ٗي قٞز.
 -3-5هعافيت هالياتي ٍ پشداخت هاليات:
تٞٗ ٠رة تٜس (د) ٗاز 139 ٟانالحي هاٗ ٙٞٛآيات٢اي ٗؿتويٖ ٗهٞب  ،1380/11/27اظ اتتساي ؾاّ ،1381
ًٌ٘٢ا ١ ٝساياي ٛوسي  ٝؿيطٛوسي نٜسٝه٢اي پؽ اٛساظ تاظٛكؿتِي  ٝؾاظٗا ٙتي٘ ٠ذسٗات زضٗاٛي  ٝؾاظٗاٙ
تاٗي ٚارت٘اػي ٘١ ٝچٜي ٚحن تي٘ ٝ ٠حن تاظٛكؿتِي ؾً ٖ٢اضًٜاً ٝ ٙاضكـطٗا  ٝرـطي٘ـ١ ٠ـاي زضياكتـي
ٗطتٞعـ ٠آ٢ٛا اظ پطزاذت ٗآيات ٗؼاف اؾت .تؼال ٟٝتطاؾاؼ انالحي ٠كٞم  ٝآئيٛ ٚاٗ ٠ارطائي آٛ ،ٙوْ  ٝاٛتواّ
هغؼي اٗالى اظ ر٘ٔ ٠كؼآيت٢اي اهتهازي ٗك٘ٗ ّٞآيات اقرال ٗازٜٗ ٝ 139 ٟز٘ٔ ٠نٜسٝه٢اي تاظٛكؿتِي
تٔوي ٘ٛيِطززٗ .ضاكاً تطاؾاؼ ٗوطضات ٗآياتي  ،ترف ػ٘س ٟاي اظ زضآٗس١اي نٜسٝم تطحؿة ٗٞضز اظ ٗآيات
ٗؼاف تٞز( ٟؾٞز ؾپطز١ ٟاي تاٌٛي  ،زضآٗس  ٝؾٞز ًؿة قس ٟاظ ٜٗغو ٠آظاز ًيف  ٝ )000 ٝيا ت ٠زٓيْ قّ٘ٞ
ٗآيات ٗوغٞع زض ٜٗثغ (ٗؼاٗالت ؾ٢إ  ،ؾٞز ؾ٢إ ٗ )000 ٝك٘ٗ ّٞآيات زيِطي ٘ٛيكٞز .تٜا تٗ ٠طاتة ٗصًٞض،
ٗآيات ػٌ٘ٔطز نٜسٝم تطٗثٜاي ؾٞز ٗك٘ٗ ّٞآيات اتطاظي ٗحاؾث ٝ ٠زض حؿات٢ا ٜٗظٞض ٗيِطزز  ٝتلاٝت
احت٘آي پطزاذتٜي آ ٙتطٗثٜاي ؾٞز ٗك٘ٗ ّٞآيات هغؼي  ،زض ِٜ١إ پطزاذت اظ ٗحْ شذائط ايزازي زضحؿات٢ا
تأٗيٗ ٚيِطزز.
 -3-6بْاي توام ضذُ پشٍطُ ّاي دس جشياى تىويل ٍ ٍاحذّاي ساختواًي فشٍختِ ضذُ:
 -3-6-1ت٢اي ت٘إ قس ٟپطٝغ١ ٟاي زض رطيا ٙتٌ٘يْ ٗكتْ٘ تط ت٢اي ظٗئً ،ٚي١ ٠عي١ ٠ٜاي ٗؿتويٖ ٗٞاز ٗ ٝهآح،
زؾت٘عز ،نٞضت ٝضؼيت پي٘اٌٛاضأً ٝ ٙيٝ ٠ر ٟٞپطزاذتي تاتت حن االٗتياظ  ٝػٞاضو ،ؾ١ ٖ٢عي١ ٠ٜاي ػ٘ٔياتي
١ ٝعي١ ٠ٜاي ٗآي ً ٠تط ٗثٜاي ٗراضد اٛزإ قس ٟتا ظٗا ٙتٌ٘يْ پطٝغ١ ٟا ٗحاؾثٗ ٠ي ُطززٗ ،يثاقس.
 -3-6-2زضآٗس حانْ اظ ٝاحس١اي زض رطيا ٙاحساث ً ٠كطٝـ آ٢ٛا اظ عطين هطاضزاز هغؼي  ٝتا قطط ٝن ّٞحساهْ 20
زضنس اظ ت٢اي كطٝـٗ ،تٜاؾة تا زضنس پيكطكت ًاض ٝاحس١ا قٜاؾايي ٗيكٞز .تطاؾاؼ ضٝـ زضنس پيكطكت ًاض،
ٛؿثت ٗراضد ٗتحْ٘ قس ٟتطاي ًاض اٛزإ قس ٟتا تاضيد تطاظٛاٗ ٠تٗ ًْ ٠راضد تطآٝضزي ؾاذتٗ ،ثٜاي ٗحاؾث٠
هطاض ٗي ُيطز.
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 -4سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي فشعي
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

1394/12/29
خالع

خالع

سديف
1

سشهايِ گزاسي آيٌذُ ساص ويص

999,979,998

1,000

99.99

999,980

-

999,980

999,980

2

هجتوع سياحتي تفشيحي اهيشوبيش

43,999,924

10,000

99.99

439,999.2

-

439,999.2

439,999.2

3

آيٌذُ گستش

193,528,053

1,000

92.16

200,239.7

-

200,239.7

200,239.7

4

ويص بتَى جٌَب

147,000,000

1,000

49

147,000

-

147,000

147,000

5

هٌْذسي هسىي ًٍَاحي غٌعتي آيٌذُ ساص

7,493,750

10,000

99.92

87,222.8

-

87,222.8

87,222.8

6

هٌْذسي باصسگاًي پيچ ٍ هْشُ ّاي غٌعتي ايشاى

1,518,000

10,000

75.9

16,303

-

16,303

16,303

7

باصسگاًي ٍسشهايِ گزاسي آيٌذُ ويص (بسان)

8,381,966

1,000

1.13

14,435.9

-

12,812.9

12,812.9

440,000

10,000

48.89

7,040

-

7,040

7,040

9

تشًج

2,410,290

1,000

80.34

4,002.1

-

4,002.1

4,002.1

10

ياسي سساى پاسسياى

50,000

10,000

50

500

-

500

500.0

11

سشهايِ گزاسي دس جشياى (سْام آيٌذُ ساص ويص)

1,500,000

-

1,500,000

3,416,722.7

-

3,415,099.7

8

ًام

پَالد فشآيٌذ ضْشياس

تعذاد سْام

اسصش اسوي (سيال)

دسغذ هالىيت

بْاي توام ضذُ

1393/12/29
رخيشُ واّص اسصش

1,915,099.7

 -4-1اكعايف ٗيعا ٙؾطٗايُ ٠صاضي زض قطًت تاظضُاٛي  ٝؾطٗايُ ٠صاضي آيٜسً ٟيف (تؿاى) تاتت ٗغآثات ؾٞز ؾ٢إ ؾاّ  93تٞز ٠ً ٟت ٠ؾ ٖ٢تثسيْ قس ٟاؾت.
 -4-2عثن ٗهٞتٞٗ ٠ضخ ٗ 1394/12/25ز٘غ ػ٘ٗٞي كٞم آؼاز ٟقطًت ؾطٗايُ ٠صاضي آيٜس ٟؾاظ ًيفٗ ،وطض ُطزيس ؾطٗايٛ ٠وسي قطًت ٗؼازّ 150زضنس ؾطٗاي ٠كؼٔي  ٝاظ ٗثٔؾ 000ض000ض1
ٗئي ٙٞضياّ تٗ ٠ثٔؾ 000ض500ضٗ 2ئي ٙٞضياّ اظ ٗحْ ٗغآثات حاّ قس ٟؾ٢اٗساضا ٙاكعايف ياتس .حثت اكعايف ؾطٗاي ٠قطًت ٗعتٞض زض ٗطرغ حثت قطًت٢ا زض رطياٗ ٙي تاقس.
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 -5سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي ٍابستِ
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

1394/12/29
سديف

تعذاد سْام

ًام

اسصش اسوي (سيال)

دسغذ هالىيت

1393/12/29

بْاي توام ضذُ

رخيشُ واّص اسصش

خالع

1

ضشوت ساصًذُ تَسبَووپشسَس

19,378,100

10,000

31.00

193,872.2

-

193,872.2

193,872.2

2

آهاد اًشطي دط

11,842,000

10,000

31.00

118,421.2

-

118,421.2

118,421.2

3

گشٍُ سشهايِ گزاساى ويص

5,959

10,000,000

8.50

59,663.5

-

59,663.5

59,663.5

4

سيواى عوشاى اًاسن

49,125,187

1,000

11.69

51,587.6

-

51,587.6

51,587.6

5

غٌايع فشاساحل

7,412

10,000

10.00

37,060.0

-

37,060.0

37,060.0

460,604.5

-

460,604.5

460,604.5

 -6سشهايِ گزاسي دس سايش ضشوتْا
ؾطٗايُ ٠صاضي زض ؾايط قطًت٢ا تكطح ظيط تلٌيي ٗيِطزز:
يادداضت

1394/12/29

1393/12/29

سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي پزيشفتِ ضذُ دس بَسع

6-1

7,438.6

31,932.4

سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي خاسج اص بَسع

6-2

94,710.5

129,924.9

102,149.1

161,857.3
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 -6-1سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي پزيشفتِ ضذُ دس بَسع بطشح ريل هيباضذ:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

1394/12/29
نام

رديف

تعذاد سهام

بهای تمام ضذه

رخيره کاهص ارزش

1393/12/29
خالص

ارزش بازار

خالص

ارزش بازار

1

ضشوت لَلِ ٍ هاضيي ساصي ايشاى

2,960,000

5,863.0

-

5,863.0

5,576

14,433.1

8,862.0

2

واستي هطْذ

250,000

967.9

-

967.9

402.7

967.9

328.5

3

اسج

189,080

297.8

-

297.8

-

297.8

199.5

4

ًساجي هاصًذساى

255,072

290.6

-

290.6

-

290.6

205.1

5

چيت ساصي بْطْش

24,000

19.4

-

19.4

-

19.4

6

ضشوت ايشاى خَدسٍ

-

-

-

-

-

7,779.3

6,965.0

7

ضشوت بيوِ پاسسياى

-

-

-

-

-

152.1

136.6

8

سشهايِ گزاسي تَسعِ هلي

-

-

-

-

-

7,992.4

7,599.0

7,438.7

-

5,978.7

31,932.6

24,295.7
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 -6-2سشهايِ گزاسي دس ضشوتْاي خاسج اص بَسع اص الالم صيش تطىيل ضذُ است :

(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

1394/12/29
نام

رديف

تعذاد سهام

ارزش اسمي (ريال)

1393/12/29

درصذ مالکيت بهای تمام ضذه رخيره کاهص ارزش

خالص

خالص

1

پتشٍضويشاى

36,400,000

1,000

10.00

41,383.5

-

41,383.5

41,383.5

2

ّاهَى ًايضُ

32,500,000

1,000

10.00

31,900.0

-

31,900.0

31,900.0

3

پاسهيذا

1,131,000

10,000

10.00

10,930.0

-

10,930.0

10,930.0

4

بيي الوللي پيواًىاسي عوَهي ايشاى

180,000

10,000

1.00

3,623.8

-

3,623.8

3,623.8

5

ضشوت تَسعِ ٍعوشاى ضْشستاى ًاييي

8,122,798

1,000

10.15

2,899.5

-

2,899.5

2,899.5

6

ًَآٍساى سبض احيا›

2,614,319

1,000

5.72

2,614.3

-

2,614.3

2,614.3

7

ضشوت تَسعِ سشهايِ سسا

1,000,000

1,000

2.00

1,000.0

-

1,000.0

1,000.0

8

سشهايِ گزاسي ًَگل

190,000

1,000

9.50

190.0

)(3.5

186.5

186.5

9

وطتيشاًي آفتاب

140

1,000,000

0.70

140.0

-

140.0

140.0

10

باًه سابك تَسعِ غٌعتي ٍهعذًي ايشاى

26,548

1,000

2.00

40.4

)(40.4

-

11

سيواى آفتاب

18

1,000,000

1.80

18.0

-

18.0

12

باًه سابك تَسعِ سشهايِ گزاسي ايشاى

6,386

1,000

1.60

10.6

)(10.6

-

-

13

ضْذسٌْذ

7,867

1,000

0.05

7.9

-

7.9

7.9

14

ضْشن غٌعتي آفتاب

7

1,000,000

0.70

7.0

-

7.0

7.0

15

خذهات هالي ٍهطاٍسُ اي

2,000

1,000

10.00

1.0

)(1.0

-

-

16

گستشش غٌعت علَم صيستي( ليذوَ)

-

-

-

-

-

-

22,050.1

17

سيواى اسدستاى

-

-

-

-

-

-

13,164.4

94,766.0

)(55.5

94,710.5

18.0

129,925.0

ً-6-2-1ا١ف ٗيعا ٙؾطٗايُ ٠صاضي زض ؾ٢إ قطًت ُؿتطـ نٜؼت ػٔ ٕٞظيؿتي تاتت كطٝـ ًْ ؾ٢إ آ ٙت ٠تؼساز  16،829،950ؾ ٖ٢تٗ ٠ثٔؾ ٗ 99،148/6ئي ٙٞضياّ ٗي تاقس.
ً -6-2-2ا١ف ٗيعا ٙؾطٗايُ ٠صاضي زض ؾ٢إ قطًت ؾي٘ا ٙاضزؾتا ٙتاتت كطٝـ ًْ ؾ٢إ آ ٙت ٠تؼساز  1،224،312ؾ ٖ٢تٗ ٠ثٔؾ ٗ 13،164/4ئي ٙٞضياّ ٗي تاقس

14

صٌذٍق حوايت ٍ باصًطستگي آيٌذُ ساص
يادداضتْاي تَضيحي صَستْاي هالي
سال هالي هٌتْي بِ  29اسفٌذ هاُ 1394

7
 -7اهالن
نٞضت ضيع ؾطٗايُ ٠صاضي زض اٗالى تكطح ظيط ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

1394/12/29

1393/12/29

صهيي وشاًِ ويص

7-1

484,247.6

356,446.8

هجتوع ساحلي ضوال (ايضد ضْش)

7-2

161,805.0

148,514.2

هجتوع لَتَع دس جضيشُ ويص

7-3

132,406.3

132,406.3

ساختواى اداسي سفيي ويص

7-4

22,217.3

24,589.7

ًِ ٍاحذ آپاستواى دس هطْذ همذع

7-5

6,474.7

6,474.7

صهيي چابىسش

7-6

4,392.4

4,392.4

چْاس ٍاحذ اداسي ٍالع دس خياباى ضْيذ عاطفي غشبي

7-7

-

4,352.1

ٍيالي ويا وال

7-8

3,000.0

3,000.0

صهيي ّاي هسىًَي اسًٍذ وٌاس

7-9

1,537.1

1,537.1

دُ ٍاحذ آپاستواى دس هجتوع استاد ضْشياس ويص

7-10

1,175.2

1,175.2

صهيي عباع آباد (تٌىابي)

7-11

1,000.0

1,000.0

يه ٍاحذ ساختواى اداسي هجتوع ٍليعػش

7-12

286.4

424.4

يه ٍاحذ ساختواى دس تبشيض

7-13

400.9

400.9

818,943

684,713.8

يادداضت

 -7-1پطٝغٗ ٟزت٘غ ٗؿٌٛٞي ؾاحٔي ًطاً ٠ٛيف (ٝاهغ زض راز ٟؾاحٔي ًطاً ٠ٛيف -هغؼ٠

 ) K4تٗ ٠ؿاحت

ٗ 148،191تطٗطتغ قاْٗ ٗ 96،000تط ٗطتغ ؾاذت٘ا ٙزض هآة ٝ 752احس ٝياليي  ٝآپاضت٘اٛي ( 9تٔٞى) حساًخط زض
 19عثو ٠زض ظٗيٜي تٗ ٠ؿاحت ٗ 55،870تط ٗطتغ ً ٠زض تيطٗا 1383 ٟتا ًاضتطي ٗؿٌٛٞي اظ قطًت ؾطٗايُ ٠صاضي ٝ
تٞؾؼً ٠يف (ٗتؼٔن ت ٠ؾاظٗاٜٗ ٙغو ٠آظاز ًيف) ذطيساضي قس ٟتٞز زض حاّ احساث تٞز ٝ ٟپيف تيٜي ٗي قٞز
ات٘إ آ ٙزض ؾاّ  1397تاقس %66 .پطٝغٗ ٟعتٞض ٗتؼٔن ت ٠نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ ٗ ٝاتوي ت ٠قطًت
تاظضُاٛي  ٝؾطٗايُ ٠صاضي آيٜسً ٟيف (تؿاى) تؼٔن زاضز  .عي ؾاّ ٗآي  1394تركي اظ ٝاحس١اي پطٝغ ٟپيف
كطٝـ قس ٠ً ٟؾ ٖ٢نٜسٝم اظ تاتت ؾٞز حانْ اظ كطٝـ تٗ ٠ثٔؾ ٗ 139،723ئي ٙٞضياّ قٜاؾايي  ٝت ٠حؿاب
ٜٗظٞض ُطزيس ٟاؾت.
ٗ -7-2زت٘غ ؾاحٔي ق٘اّ (ايعزق٢ط) ٗكتْ٘ تط ٝ 156احس زض  6تٔٞى  5 ٝ 7عثوٝ 32 ،٠احس ًٔث ٠ؾاحٔي،
ؾآ٢ٜاي ارت٘اػات ،ضؾتٞضاٌٗ ،ٙا٢ٛاي ٝضظقي ٝ ،احس١اي تزاضي  ٝذسٗاتي تا پاضًي١ َٜاي ؾطپٞقيس ٟر٘ؼاً ت٠
ٗتطاغ حسٝز ؾي  ٝؾ١ ٠عاض ٗتطٗطتغ زض ظٗيٜي تٗ ٠ؿاحت ١ 45عاض ٗتطٗطتغ ٝاهغ زض ق٢طؾتاٞٛ ٙض -ايعزق٢ط ٗيثاقس.
پطٝغ ٟكٞم زض حاّ حاضط تطاي كطٝـ آٗاز ٟتٞزٗ ٝ ٟثٔؾ حسٝز ٗ 13،290ئي ٙٞضياّ اضاكات ؾاّ ٗآي راضي ٗطتٞط
تٗ ٠راضد ضكغ ٞٛاهم ٢ِٛ ٝساضي آٗ ٙي تاقس .زض ؾاّ  1393يي ٝاحس اظ آپاضت٘ا١ ٙاي كٞم آصًط ر٘ؼاً تٗ ٠ثٔؾ
ٗ 5،522/6ئي ٙٞضياّ ت ٠كطٝـ ضؾيس ٟاؾت ًٗ ٠ثٔؾ ٗ 5،000ئي ٙٞضياّ آ ٙزضياكت  ٝتوي ٠زض زكتطذاٝ ٠ٛنّٞ
ذٞا١س قس.
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ٗ -7-3ز٘ٞػٞٓ ٠تٞؼ رعيطً ٟيف:
 صهيي پشٍطُ ويص :ز ٝهغؼ ٠ظٗي ٚتٗ ٠ؿاحت ٗ 142،007تطٗطتغ ٝاهغ زض رعيطً ٟيف ،اظ ؾاظٗاٜٗ ٙغو٠آظاز ًيف تٞٗ ٠رة هطاضزاز ٗٞضخ  ٝ 1380/10/18آحاهيٞٗ ٠ضخ  1383/06/03ذطيساضي قس ٟاؾت،
ٗ 102،000تطٗطتغ ًاضتطي ٗؿٌٛٞي ٗ 40،007 ٝتطٗطتغ ًاضتطي ؾياحتي (احساث ١تْ  5ؾتاض ،)ٟتا ايٚ
ٗٞضٞع ً ٠عطح ١تْ ٗصًٞض ً ٠هطاض تٞز ٟتا پيكطٝي زض زاذْ آب احساث ُطزز ،ت ٠زٓيْ ٗؿائْ ظيؿت
ٗحيغي ٜٗتلي قس ٝ ٟاهساٗات الظٕ ر٢ت عطاحي ترف ٗؿٌٛٞي ٘١ ٝچٜي ٚتـييط عطح ترف ؾياحتي آٙ
ت ٠ايزاز ١تْ  ٝضؾتٞضا ٙؾاحْ زض رطيا ٙاٛزإ ٗي تاقس.
 هالىيت پشٍطُ 75 :زضنس نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ  25 ٝزضنس تؿاى. زض ؾاّ ٗآي ٗٞضز ُعاضـ ٗثٔؾ ٗ 3،457/3ئي ٙٞضياّ تاتت ١عي١ ٠ٜاي كضاي ؾثع  ٠ِٛ ٝزاضي ٗز٘ٞػ٠پطزاذت قس ٟاؾت.
 -7-4پطٝغ ٟؾاذت٘ا ٙازاضي ؾليً ٚيف:
-

صهيي پشٍطُ :تٗ ٠ؿاحت ٗ 2،547/9تطٗطتغ ٝاهغ زض ق٢طى ؾلي ٚرعيطً ٟيف.
ساختواى 11 :عثو ٠ازاضي زض ٗ 5،128/5تطٗطتغ ٗ ،تطاغ ؾاذت  ٝؾاظ تط اؾاؼ پطٝا ٠ٛؾاذت٘ا ٙقاْٗ
ٗ 5،940/43تطٗطتغ تٜاي ٗليس.
هالىيت پشٍطُ %30 :نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ  %70 ٝقطًت تاظضُاٛي  ٝؾطٗايُ ٠صاضي
آيٜسً ٟيف (تؿاى)
دٍسُ ساخت :اظ اٝايْ ؾاّ  1382قطٝع  ٝزض اٝاؾظ ؾاّ  1385ذات٘ ٝ ٠تحٞيْ قس ٟاؾت.
ٗثٔؾ ٗ 2،372ئي ٙٞضياّ ًا١ف عي ؾاّ ٗآي ٗطتٞط ت ٠تؼسيْ ت٢اي ت٘إ قس ٟپطٝغ ٟتاتت ٗراضد ضكغ
ٞٛاهم ٢ِٛ ٝساضي ٗي تاقس.

 -7-5آپاضت٘ا١ ٙاي ٝاهغ زض ٗك٢س ٗوسؼ قاْٗ ٝ ٠ٛاحس تا ظيطتٜاي

ٗ 795تط ٗطتغ  ٝػطن ٠تٗ ٠ؿاحت

267

ٗتطٗطتغ ت ٠ػٜٞا٘٢ٗ ٙاٛؿطا ٗيعتا ٙتاظٛكؿتِاٗ ٙحتطٕ نٜسٝم ٗي تاقس.
 -7-6ظٗي ٚچاتٌؿط تٗ ٠ؿاحت ٗ 11،000تطٗطتغ زض ؾاّ  1385اتتياع ُطزيس ٟاؾت.
ٔٗ -7-7ي ٗعتٞض ٗكتْ٘ تط چ٢اض ٝاحس ازاضي تا ظيطتٜاي ٗ 1،032تطٗطتغ ٝاهغ زض ظٗيٜي تٗ ٠ؿاحت ٗ 540تطٗطتغ
ت ٠ػٜٞا ٙزكتط ٗطًعي نٜسٝم زض ؾاّ ٗآي ٗٞضز ُعاضـ ت ٠ت٢اء ٗ 120،250ئي ٙٞضياّ كطٝذت ٠قس.
ٝ -7-8يالي ًيا ًال ٝاهغ زض ٜٗغو٘ٛ ٠ي آتطٝز تا ظيطتٜاي ٗ 500تط ٗطتغ زض ظٗيٜي تا ٗؿاحت ٗ 595تط ٗطتغ ٝاهغ
ُطزيس ٠ً ٟت ٠ػٜٞا٘٢ٗ ٙاٛؿطا ٗيعتا ٙتاظٛكؿتِاٌ٘١ ٝ ٙاضا ٙنٜسٝم ٗي تاقس.
 -7-9ظٗي١ ٚاي ٗؿٌٛٞي ٝاهغ زض اضٛٝس ًٜاض ٜٗوؿٖ ت 203 ٠هغؼ ٠ظٗي ٚر٘ؼاً ت٘ؿاحت ٗ 38،285تط ٗطتغ ٗيثاقس.
 -7-10زٝ ٟاحس آپاضت٘اٗ ٙزت٘غ ٗؿٌٛٞي ٝاهغ زض ٗزت٘غ اؾتاز ق٢طياض زض رعيطً ٟيف ر٘ؼاً تٗ ٠ؿاحت

650

ٗتطٗطتغ ٗيثاقسٝ .احس١اي ٗصًٞض ت ٠اراضٝ ٟاُصاض ُطزيس ٝ ٟزضآٗس حانْ اظ اراض ٟآپاضت٘ا٢ٛاي ٗصًٞض زض ؾاّ 1394
تآؾ تط ٗ 1،213/3ئي ٙٞضياّ تٞز ٟاؾت.
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 -7-11ظٗي ٚػثاؼ آتاز تا ٗؿاحت ٗ 510تط ٗطتغ زض ٜٗغو ٠ػثاؼ آتاز تٌٜاتٝ ٚاهغ ُطزيس ٟاؾت.
 -7-12زٝ ٝاحس ازاضي ٝاهغ زض ٗزت٘غ ٓٝيؼهط ت٢طا ٙر٘ؼاً تٗ ٠ؿاحت حسٝز ٗ 295تط ٗطتغ زاضاي زٝ ٝاحس اٛثاضي ٝ
ٝ 5احس پاضًيٗ َٜي تاقسٝ .احس١اي ٗصًٞض تط اؾاؼ هطاضزاز ت ٠اراضٝ ٟاُصاض قس ٟاؾت الظٕ ت ٠شًط اؾت يي ٝاحس
ازاضي زض ؾاّ  1394تٗ ٠ثٔؾ ٗ 9،500ئي ٙٞضياّ تلطٝـ ضؾيس ٟاؾت.
 -7-13آپاضت٘اٗ 88 ٙتطي تثطيع زض ؾاّ  1390زض هثاّ تهليٗ ٠غآثات ٗؼٞم ٛاقي اظ تؿ٢يالت ٝاُصاض قس ٟت٠
احسي اظ اػضاء زض ؾٜٞات ُصقت ٠ت٘ٔيي ُطزيس ٟاؾت.

 -8تسْيالت اعطائي
ٗثٔؾ تؿ٢يالت اػغائي (ًالً ت ٠اػضاء) اظ اهالٕ ظيط تكٌيْ قس ٟاؾت:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

ٗ -8-1اٛس ٟتؿ٢يالت ٝاُصاضي ت ٠قطح ظيط تلٌيي ٗيكٞز:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
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 -9سپشدُ ّاي باًىي
تلٌيي ٗثٔؾ ٜٗسضد زض تطاظٛاٗ ٠تحت ؾطكهْ كٞم تكطح ظيط ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -9-1تطاؾاؼ هطاضزاز ٜٗؼوس ٟزض تاضيد  1381/7/21كي٘اتي ٚتاٛي پاضؾيا ٝ ٙنٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ
ٗوطض قسٗ ٠ً ٟثآـي حساًخط تا ٗيعاٗ 80 ٙئياضز ضياّ ت ٠تسضيذ زض تاٛي ؾپطز ٟقٞز تا زض چاضچٞب هطاضزاز
تؿ٢يالت اػتثاضي ٗٞضٞع ها ٙٞٛػ٘ٔيات تاٌٛي تس ٙٝضتا ٗ ٝوطضات ؾپطزٝ ٟر ٟٞازاض ٟقس ٟتٗ ٠هطف اػغاي
تؿ٢يالت تٗ ٠تواضياٛي ً ٠اظ عطف نٜسٝم ٗؼطكي ٗيِطزٛس تطؾس .تٞضيح اي ٠ٌٜؾٞز حانْ اظ ؾپطز ٟتاٌٛي
ٝر ٟٞازاض ٟقس ٟپؽ اظ ًؿط ًاضٗعز ٗتؼٔن ت ٠تاٛي ،حسٝز ٗ 389،2ئي ٙٞضياّ (ؾاّ هثْ ٗ 876/5ئيٙٞ
ضياّ) ٗيثاقس ً ٠ت٘١ ٠طا ٟؾٞز ؾايط ؾپطز١ ٟاي تاٌٛي زض نٞضت زضآٗس ١ ٝعيٜٗ ٠ٜؼٌؽ ُطزيس ٟاؾت.

 -10سايش سشهايِ گزاسي ّا
ؾايط ؾطٗايُ ٠صاضي ١اي ٜٗسضد زض تطاظٛاٗ ٠تٗ ٠ثٔؾ ٗ 91،907/6ئي ٙٞضياّ (ؾاّ ٗآي هثْ ٗ 91،907/6ئيٙٞ
ضياّ) ٗطتٞط تً ٠االي تزاضي هآي  ٝهآيچٗ ٠ي تاقس.
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 -11هَجَدي ًمذ
ٗٞرٞزي ٛوس ٜٗسضد زض تاضيد تطاظٛاٗ ٠ت ٠قطح ظيط تلٌيي ٗي ُطزز:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -12وسَس باصًطستگي دسيافتٌي (حك بيوِ ّا)
ٗثٔؾ ؾطكهْ كٞم قاْٗ اهالٕ ظيط ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
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ٗ -12-1ثٔؾ ٗ 118،640/5ئي ٙٞضياّ ٗطتٞط تً ٠ؿٞض تاظٛكؿتِي قطًت٢ا ٗيثاقس ً ٠تا تاضيد ت٢ي ٠اي ٚنٞضت٢اي
ٗآي ٗثٔؾ حسٝز ٗ 46،781/9ئي ٙٞضياّ آٝ ٙن ّٞقس ٟاؾت.
ٗ -12-2ثٔؾ ٗ 404/8ئي ٙٞضياّ ٗطتٞط ت ٠تاظٛكؿتِي پيف اظ ٗٞػس ٗكاؿْ ؾرت  ٝظيا ٙآٝض ٗي تاقس ً ٠تا تاضيد
ت٢ي ٠اي ٚنٞضت ١اي ٗآي ٗثٔـي اظ آٝ ٙنٛ ّٞكس ٟاؾت.
ٗ -12-3ثٔؾ ٗ 1،916،164ئي ٙٞضياّ اظ ٗثٔؾ كٞم  ،ػثاضت اظ ؾ ٖ٢زٓٝت تاتت تاظٛكؿتِي ٛ 878لط اظ ٗك٘ٓٞيٚ
ٗاز 10 ٟها ٙٞٛتٜظيٖ تركي اظ ٗوطضات تؿ٢يْ ٞٛؾاظي نٜايغ ًكٞض زض اتتساي ؾاّ ( 1394تاييس قس ٟتٞؾظ
ؾاظٗا ٙحؿاتطؾي) ٗ ٝثٔؾ ٗ 359،508/2ئي ٙٞضياّ ػ٘ستاً تاتت تؼسيْ ت ٠ضٝظ تط اؾاؼ ٛطخ اٝضام ٗكاضًت
زض تاضيد 1394/12/27
ٗي تاقس ً ٠عثن ها ٙٞٛتايس زض تٞزر ٠ؾاال ٠ٛزٓٝت پيف تيٜي  ٝپطزاذت ُطزز.
ٗثٔؾ ٗ 30،000ئي ٙٞضياّ تٞؾظ زٓٝت ت ٠نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ پطزاذت قس ٟاؾت.
 -12-3-1زض ضاؾتاي ا١ساف ٗطتٞط تٝ ٠نٗ ّٞغآثات نٜسٝم اظ ؾ ٖ٢زٓٝت ،تاتت ٗاز10 ٟها ٙٞٛتٜظيٖ ٗوطضات
تؿ٢يْ ٞٛؾاظي نٜايغ ًكٞض زض پايا ٙؾاّ  ٝ 1394زض تاضيد ٗ 1395/01/08ثٔؾ ٗ 50،000ئي ٙٞضياّ تهٞضت
ٛوسي ٝنُ ّٞطزيس ٘١ ٝچٜي ٚتط اؾاؼ ٗهٞت ٠ق٘اض/164241 ٟتٞٗ 52940/ضخ ١ 1394/12/13يات ٝظيطاٝ ٙ
ٛاٗ ٠ق٘اضٞٗ 57/245579 ٟضخ ٝ 1394/12/24ظاضت اٗٞض اهتهازي  ٝزاضايي  ٝآييٛ ٚاٗ ٠ارطايي ها ٙٞٛضكغ ٗٞاٛغ
تٓٞيس ضهاتت پصيط  ٝاضتوا ٛظإ ١اي ًكٞض  ٝها ٙٞٛتٞؾؼ ٠اتعاض١ا ٢ٛ ٝاز١اي ٗآي رسيس تٜٗ ٠ظٞض تؿ٢يْ ارطاي
ؾياؾت ١اي ًٔي انْ  44ها ٙٞٛاؾاؾي ٛيعٗثٔؾ ٗ 1،388،201ئي ٙٞضياّ اظ ٗغآثات نٜسٝم زض هآة اٝضام
نٌٞى اراض ٝ ٟاظ عطين ػطض ٠ػ٘ٗٞي اٝضام ت٢ازاض تلطٝـ ضؾيس ٝ ٝر ٟٞحانْ اظ كطٝـ قاْٗ ٗثٔؾ 795،763
ٗئي ٙٞضياّ زض تاضيد  1395/02/08اظ عطين قطًت ٝاؾظ ٗآي آشضزٝ ٕٝنٗ ٝ ّٞاتوي تٗ ٠ثٔؾ ٗ 450ئياضز
ضياّ پؽ اظ ات٘إ ٗطاحْ تؿٞي ٝ ٠اضائٗ ٠لاناحؿاب ١اي الظٕ ٝنٗ ّٞي ُطزز.
ٗ -12-4ثٔؾ ٗ 118،991/6ئي ٙٞضياّ اظ ٗثٔؾ كٞم ٗطتٞط ت ٠ؾ ٖ٢زٓٝت تاتت تاظٛكؿتِي پيف اظ ٗٞػس راٛثاظاٙ
اٛوالب اؾالٗي ايطا ٝ ٙر َٜتح٘ئي زض اتتساي ؾاّ ٗ 1394ي تاقس ًٗ ٠ثٔؾ ٗصًٞض حؿة اظ٢اض ٛظط ٗؼاٛٝت
حوٞهي ٢ٛاز ضياؾت ر٘ٞ٢ضي اظ عطين نٜسٝم تاٗي ٚارت٘اػي اظ زٓٝت هاتْ زضياكت تٞزٗ ٝ ٟطاتة زض زؾت
پيِيطي اؾت .ضٜ٘اً ٗثٔؾ ٗ 22،023/8ئي ٙٞضياّ ٛيع اظ تاتت تؼسيْ ت ٠ضٝظ تط اؾاؼ ٛطخ اٝضام ٗكاضًت
ٗحاؾث ٝ ٠ت ٠حؿاب ٜٗظٞض ُطزيس ٟاؾت.
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 -13حسابْا ٍ اسٌاد دسيافتٌي
تلٌيي ؾطكهْ كٞم تكطح ظيط اؾت:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

يادداضت

1394/12/29

1393/12/29

هطالبات اص ضشوتْاي تابعِ ٍ ٍابستِ

13-1

842,927.5

2,163,259.5

سايش حسابْا ٍاسٌاد دسيافتٌي

13-2

101,388.9

148,239.0

944,316.4

2,311,498.50

ٗ -13-1غآثات اظقطًت٢اي كطػي ٝ ٝاتؿت ٠تكطح ظيط اؾت :
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

يادداضت

1394/12/29

1393/12/29

ضشوت سشهايِ گزاسي آيٌذُ ساصويص

13-1-1

211,967.8

1,538,633.2

هجتوع سياحتي تفشيحي اهيشوبيش

13-1-2

311,449.5

290,492

ضشوت ساصًذُ تَسبَووپشسَس

13-1-2

186,493.9

34,092.7

ضشوت آهاد اًشطي دط

13-1-2

37,894.4

54,959.9

ضشوت تشًج

13-1-2

28,750.9

28,601.4

ضشوت هٌْذسي باصسگاًي پيچ ٍ هْشُ ّاي غٌعتي ايشاى

13-1-2

16,698.3

16,698.4

ضشوت ّاهَى ًايضُ

13-1-2

12,743.5

-

ضشوت پَالد فشآيٌذ ضْشياس

13-1-2

12,394.0

12,306.8

ضشوت پاسهيذا

13-1-2

8,070.0

5070

ضشوت تَسعِ ٍعوشاى ضْشستاى ًاييي

13-1-2

3,167.9

-

بيي الوللي پيواًىاسي عوَهي

13-1-2

410.0

-

سيواى آفتاب

13-1-2

62.4

62.4

ضشوت سشهايِ گزاسي ًَيي واسوٌاى آيٌذُ ساص

13-1-2

43.6

-

فشاساحل

13-1-2

0.1

-

ضشوت هٌْذسي هسىي ًٍَاحي غٌعتي آيٌذُ ساص

-

50,446.2

گستشش غٌعت علَم صيستي

-

11,249.2

ضشوت آيٌذُ گستش

12,780.2

66,609.6

سيولي عوشاى اًاسن

-

54,037.7

ضشوت ضْذسٌْذ

1

-

842,927.5

2,163,259.5
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ٗ -13-1-1اٛس ٟحؿاب ؾطٗايُ ٠صاضي آيٜس ٟؾاظ ًيف ػ٘ستاَ ٗطتٞط تٗ ٠ثآؾ پطزاذتي زض ٝر ٠قطًت ر٢ت ؾطٗاي٠
ُصاضي  ٝازاضٝ ٟرٜٗ ٝ ٟٞاتغ نٜسٝم زض ٜٗغو ٠آظاز ًيف ٗ ،كاضًت زض ؾاذت ؾ ٠تطد زض ق٢ط زٝقٜث ٠زض
ًكٞض تاريٌؿتا ٝ ٙؾ ٖ٢نٜسٝم اظ ؾٞز ؾ٢إ ؾٜٞات هثْ آ ٙقطًت تٞز ٟاؾت.
ًا١ف ٗثٔؾ ٗعتٞض زض ؾاّ راضي ٛؿثت ت ٠ؾاّ هثْ تاتت ٗهٞتٞٗ ٠ضخ ٗ 1394/12/25ز٘غ ػ٘ٗٞي كٞم
آؼاز ٟقطًت ؾطٗايُ ٠صاضي آيٜس ٟؾاظ ًيف ٗي تاقس ًٗ ٠وطض ُطزيس ؾطٗايٛ ٠وسي قطًت ٗؼازّ
150زضنس ؾطٗاي ٠كؼٔي  ٝاظ ٗثٔؾ 000ض000ضٗ 1ئي ٙٞضياّ تٗ ٠ثٔؾ 000ض500ضٗ 2ئي ٙٞضياّ اظ ٗحْ
ٗغآثات حاّ قس ٟؾ٢اٗساضا ٙاكعايف ياتس .حثت اكعايف ؾطٗاي ٠قطًت ٗعتٞض زض ٗطرغ حثت قطًت٢ا زض
رطياٗ ٙي تاقس.
 -13-1-2عٔة نٜسٝم اظ قطًت٢اي پٞالز كطآيٜس ق٢طياض  ٝتطٛذ تاتت پطزاذت تغٞض ػٔي آحؿاب ر٢ت ضكغ
ٗحسٝزيت ١ا  ٝتِٜٜا١اي ارطايي ٗآي تٞزٗ ٠ً ٟتؼاهثاً ت ٠حؿاب ؾطٗايٜٗ ٠توْ ذٞا١س قس٘١ .چٜي ٚعٔة
نٜسٝم اظ ٗزت٘غ ؾياحتي تلطيحي اٗيطًثيط ،قطًت آيٜسُ ٟؿتط ،قطًت ٜٗ٢سؾي  ٝتاظضُاٛي پيچ ٢ٗ ٝطٟ
١اي نٜؼتي ايطا ، ٙقطًت ؾاظٛس ٟتٞضتً٘ٞپطؾٞض ،قطًت ؾي٘ا ٙػ٘طا ٙاٛاضى  ٝؾايط قطًت٢ا ػ٘ستاً ٗطتٞط
ت ٠ؾٞز ػٌ٘ٔطز آ١ٙا ٗي تاقس.

 -13-2ؾايط حؿات٢ا  ٝاؾٜاز زضياكتٜي تكطح شيْ تلٌيي ٗيِطزز :
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
1394/12/29

1393/12/29

يادداضت

2,444.7

9,969.1

0.0

237.0

هستوشي بگيشاى (باصًطتِ ،فَت ،اص واس افتادُ ،بيىاس)
هطالبات دس خػَظ فشٍش اهالن

13-2-1

13,537.7

15,383.7

13-2-2

44,910.2

50,110.2

فشآٍسي هعذًي اپال واًي پاسع

13-2-3

0.0

66,765.5

7,880.2

5,265.3

68,772.8

147,730.8

32,616.1

508.2

101,388.9

148,239.0

سَد سْام دسيافتٌي سايش ضشوتْا
ساصهاى اهَس هالياتي

سايش الالم
اسٌاد دسيافتٌي

13-2-4

ٗ -13-2-1ثٔؾ كٞم ٗطتٞط ت ٠پطزاذت تؿ٢يالت ٗآي تٗ ٠ؿت٘طي تِيطاٗ ٙي تاقس.
ٗ -13-2-2اٛسٗ ٟغآثات زض ذهٞل كطٝـ اٗالى ٗطتٞط ت ٠تؼ٢سات ذطيساض زض ظٗا ٙتٜظيٖ ؾٜس زض

زكتطذا٠ٛ

اؾٜاز ضؾ٘ي ٗي تاقس.
ٗ -13-2-3اٛس ٟحؿاب قطًت كطآٝضي ٗؼسٛي اپاّ ًاٛي پاضؼ ٗطتٞط ت ٠كطٝـ ؾ٢إ قطًت ؾطٗايُ ٠صاضي
پاضؾياٗ ٙي تاقس ً ٠عي ؾاّ ٗاّ ٝ 1394 ٝ 1393ن ّٞقس ٟاؾت.
 -13-2-4اؾٜاز زضياكتٜي زض پايا ٙزٝضٗ ٟطتٞط ت ٠چٌ٢اي ًؿٞض تاظٛكؿتِي اؾت ً ٠ؾطضؾيس آ٢ٛا زض ؾاّ 1395
ٗي تاقس.

 -14پيص پشداختْا
ٗاٛس ٟحؿاب پيف پطزاذت٢ا زض تاضيد تطاظٛاٗٗ ٠طتٞط ت ٠پيف پطزاذت ١عي ٠ٜؾاّ آتي ٗي تاقس.
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 -15داسائيْاي ثابت هطَْد
زاضائي٢اي حاتت ٗكٞ٢ز ػثاضتؿت اظ:
بهای تمام ضذه  -ميليون ريال
ضرح اقالم

مانذه در

داراييهای

داراييهای

اضافه ضذه طي

فروخته ضذه

سال مالي

طي سال مالي

استهالک انباضته  -ميليون ريال
مانذه در

داراييهای
مانذه در

استهالک

فروخته ضذه

1393/12/29

سال مالي

طي سال مالي

ٍسايط ًمليِ

1,935.5

2,038.6

)(1,758

2,216.0

1,306.4

734.2

)(1,402.8

اثاثيِ اداسي

7,103.3

372.8

)(24.2

7,452.0

3,815.8

563.3

)(0.4

پيص پشداخت

1,309.3

-

)(1,309.3

-

-

-

10,348.1

2,411.4

)(3,091.5

9,668.0

5,122.2

1,297.5

1393/12/29

1394/12/29

)(1,403.2

مبلغ دفتری  -ميليون ريال
مانذه در

مانذه در

مانذه در

1394/12/29

1394/12/29

1393/12/29

637.8

1,578.2

629.1

4,378.7

3,073.3

3,287.5

-

-

1,309.3

5,016.5

4,651.5

5,225.9

ي تٕ ٠يظإ 490،1/1 ٙيّي ٙٝضياّ تاتت ذطيس يي زؾتِا ٟتٞيٞتا ًطٝال  ٝتٗ ٠يعاٗ 353/3 ٙئي ٙٞضياّ تاتت ذطيس يي زؾتِا ٟپػ ٝپاضؼ ٗي تاقس.
 -15-1اكعايـ ٝؾايط ٛوْٟ
* ٗثٔؾ ٗ 1،903/3ئي ٙٞضياّ ت٢اي تٞيٞتا اظ ٗحْ پيف پطزاذت ؾاّ ٗآي  1393تاٗيُ ٚطزيس ٟاؾت.
* عي ؾاّ ٗآي 5زؾتِا ٟذٞزض ٝاظ عطين ٗعايس ٟتٗ ٠ثٔؾ ٗ 1،930ئي ٙٞضياّ ت ٠كطٝـ ضؾيس ٠ً ٟاظ اي ٚتاتت ٗثٔؾ ٗ 1،714/9ئي ٙٞضياّ ؾٞز قٜاؾايي ُطزيس ٟاؾت.
 -15-2اكعايـ احاح ٠ازاضي زض ؾاّ ٗاّي راضي تاتت ذطيس ١اضز ؾطٝض ،زؾتِاً ٟپي ،نٜسٓي تٞز ٟاؾت.
يٗ ٠حآج  ٝتسٕ ٠ٛي تاقٜس.
ي زاضاي پٞقف ب
يٗ ٠آتف ؾٞظي ٝ ٝؾايط ٛوْٟ
 -15-3احاح ٠ازاضي زاضاي پٞقف ٜٗاؾة ب
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 -16داسائي ّاي ًاهطَْد
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -17حسابْا ٍ اسٌاد پشداختٌي
تلٌيي ٗثٔؾ كٞم تكطح ظيط اؾت
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -17-1هاًذُ حساب پشداختٌي بِ ضشوت فشعي بطشح صيش لابل تفىيه هيباضذ:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -17-1-1ذآم ٗاٛس ٟحؿاب قطًت ياضي ضؾا ٙپاضؾياٗ ٙطتٞط ت ٠پطزاذت ١عي١ ٠ٜاي ت٢ساقت ٗؿت٘طي تِيطاٝ ٙ
ًاضٗعز ذسٗات زضٗاٛي ٗي تاقس.
 -17-1-2ذآم ٗاٛس ٟحؿاب قطًت ٜٗ٢سؾي ٗؿٌٞٛ ٝ ٚاحي نٜؼتي آيٜس ٟؾاظ ٗطتٞط ت ٠كطٝـ ؾاذت٘ا ٙذياتاٙ
ضحي٘ي ٗتؼٔن ت ٠قطًت ٗصًٞض  ٝزضياكت ٗثٔؾ كطٝـ آ ٙتٞؾظ نٜسٝم ح٘ايت ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ
ٗي تاقس.
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 -17-2سايش حسابْا ٍ اسٌاد پشداختٌي اص الالم صيش تطىيل ضذُ است:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

ُ -17-2-1طزـ شذيط ٟاحتياعي تس١ي٢اي احت٘آي تكطح ظيط ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
)ارقام به ميليون ريال(
1394/12/29
هاًذُ ابتذاي سال

1393/12/29
8,747.5

5,350.4

پشداخت بابت هاليات لطعي عولىشد ،حمَق ٍتىليفي

)(148.6

)(2,381.1

تسَيِ هاليات عولىشد ٍ حمَق

)(301.4

)(1,016.0

پزيشُ ًَيسي فشابَسع

)(50

-

4,850.4

هاًذُ پاياى سال

5,350.4

ٗ -17-2-2ثٔؾ ٗ 2،440 /5ئي ٙٞضياّ تس١ي تؼسازي اظ ٗؿت٘طي تِيطاٗ ٙي تاقس ً ٠اظ حوٞم ٗؿت٘طي آٛاٙ
ًؿط  ٝت ٠تؼاٛٝي اػتثاض ؾاظٗاُ ٙؿتطـ پطزاذت ٗي قٞز.
ٗ -17-2-3ثٔؾ ٗ 1،043/2ئي ٙٞضياّ ( ٖ١اضظ ضيآي

١ 130عاض زالض)  ،تاتت ػٔي آحؿاب ٗٞضٞع

كطٝـ ؾ٢إ قطًت پتطٝپاضؼ ٗي تاقس .زض تٞاكوٜاٗ ٠كطٝـ ؾ٢إ قطًت پتطٝپاضؼ ٗوطض ُطزيس ٟتٞز ،تطاؾاؼ
ٛتيز ٠ؾٞز  ٝظيا ٙكاظ يي پاضؼ رٜٞتي ً ٠حؿاتطؾي آ ٙتٞؾظ ؾاظٗا ٙحؿاتطؾي زض رطيا ٙتٞز ، ٟچٜاٛچ٠
ػ٘ٔيات كاظ (  )1پاضؼ رٜٞتي ٜٗتذ ت ٠ؾٞز ُطزيس ٟتاقسٗ ،ات ٠آتلاٝت تا ٗثٔؾ ٗعتٞض ٗٞضز تؿٞي ٠هطاض ُيطز ٝ ،زض
قطايظ كوسا ٙؾٞز ايٗ ٚثٔؾ ػيٜاً ٗؿتطز ُطزز .تا تٞر ٠ت ٠اي ٠ٌٜتا تاضيد ت٢ي ٠اي ٚنٞضت٢اي ٗآي ٛ ،تيز٠
ػ٘ٔيات حؿاتطؾي ٗطتٞط ت ٠كاظ (  )1پاضؼ رٜٞتي ٗكرم ِٛطزيسٗ ، ٟثْؽ ٗعتٞض تحت ؾطكهْ كٞم ،تؼٜٞاٙ
حؿاب ٗٞهت اٛؼٌاؼ ياكت ٠اؾت.
ٗ -17-3ثٔؾ ٗ 38،267ئي ٙٞضياّ ٗطتٞط ت ٠پيف كطٝـ تؼسازي اظ ٝاحس١اي زضحاّ ؾاذت پطٝغً ٟطاً ٠ٛيف
ٗي تاقس( .ياززاقت )7-1
25
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ٍ -18جَُ اداسُ ضذُ
ٝر ٟٞازاض ٟقسُ ٝ ٟطزـ عي ؾاّ اي ٚحؿاب ت ٠قطح شيْ ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -18-1عثن هطاضزاز ق٘اٞٗ 26496/86 ٟضخ  15/07/1386كي٘اتي ٚنٜسٝم  ٝؾاظٗاُ ٙؿتطـ ٞٛ ٝؾاظي نٜايغ ايطاٝ ٙرٗ ٟٞطتٞط تٗ ٠عاياي پايا ٙذسٗت ًاضًٜا ٙؾاظٗاٗ ٙصًٞض ر٢ت ازاضٟ
اهتهازي  ٝؾطٗايُ ٠صاضي زض اذتياض نٜسٝم هطاض ُطكت ٠اؾت.
 -18-2عثن هطاضزاز فيٗابي ٙنٜسٝم  ٝؾاظٗاُ ٙؿتطـ ٞٛ ٝؾاظي نٜايع ايضاٗ ٙثآؾ ٗطتٞط ت ٠پؽ اٛساظ ًاضًٜا ٙؾاظٗاٗ ٙصًٞض ر٢ت ازاض ٟاهتهازي زض اذتياض نٜسٝم هطاض ُطكت ٠اؾت.
 -18-3عثن آئيٛ ٙاٗ ٠پؽ اٛساض ًاضًٜاٗ ٙثآؾ ٗطتٞط ت ٠پؽ اٛساظ ًاضًٜا ٙنٜسٝم ر٢ت ازاض ٟاهتهازي زض اذتياض نٜسٝم هطاض ُطكت ٠اؾت.
ي اقرال حنيمي ٕي تٞاٜٛس تا پطزاذت ًؿٞض ٌْٗ٘ تٕ ٠يظا 8 ٙزضنس حوٞم ٗ ٝعااي تٗ ٠ست  15ؾاّ  ٝتا احطاظ قطايط ؾٚي اظ
 -18-4عثن آئيٛ ٙاٗ ٠تاظٛكؿتَي ٌْٗ٘ اػضاء نٜسٝم  ٝؾا ض
ٗعاايي تاظٛكؿتَي ٌْٗ٘ تطذٞضزاض قٛٞس.
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 -19تسْيالت دسيافتي
ذالنٝ ٠ضؼيت تؿ٢يالت ٗآي زضياكتي زض هآة ٗكاضًت ٗسٛي ،تكطح ظيط اؾت:
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 -20رخيشُ هضاياي پاياى خذهت واسوٌاى
ُطزـ حؿاب كٞم تكطح ظيط ٗي تاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
1394/12/29

1393/12/29

هاًذُ ابتذاي سال هالي

17,614.4

15,120.2

پشداخت ضذُ طي سال هالي

)(7,565.9

)(1,865.8

رخيشُ تاهيي ضذُ طي سال هالي

3,631.3

4,360.0

هاًذُ دس پاياى سال هالي

13,679.8

17,614.4

37
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تعذاد پشسٌل دس پاياى سال ً -فش

 -21اسصش ٍيظُ صٌذٍق
تلٌيي اضظـ ٝيػ ٟنٜسٝم تي ٚشذائط تكطح ظيط ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -21-1گشدش اسصش ٍيظُ صٌذٍق عباستست اص:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
رخاير

رخيره مستمری ها

وجوه

بازنطستگي

و پطتوانه تعهذات

معلق

اٍل فشٍسديي هاُ 1394

6,168,118.3

)(176,576.7

435,446.1

6,426,987.7

تغييشات دس طي سال هالي

701,571.7

)(1,068,585.1

)(68,938.9

)(435,952.3

اًتمال هاصاد عولياتي

865,305.9

285,285.8

54,649.9

1,205,241.6

پاياى اسفٌذ هاُ 1394

7,734,995.9

)(959،876

421,157.1
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 -21-1-1تغييشات اسصش ٍيظُ صٌذٍق دس طي سال عباستست اص:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

رخاير

رخيره مستمری ها

وجوه

بازنطستگي

و پطتوانه تعهذات

معلق

جمع
1,181,667

وسَس باصًطستگي ضشوتْا

922,548.8

259118.4

-

اًتمال رخايش افشاد هستعفي وِ فعال ضذُ اًذ

476,191.2

-

)(476,191.2

-

اًتمال رخايش افشاد هستعفي

)(458,316.9

-

438457.3

)(19,859.6

اًتمال رخايش افشاد باصًطستِ ٍ واسافتادُ ٍ هتَفي

)(239,150.2

249651.4

)(12,242

)(1740.8

پشداخت بِ هستوشي بگيشاى

-

)(1,543,423.7

-

)(1,543,423,7

پشداخت هستوشي بيىاسي

-

)(44,936.0

-

)(44,936.0

اًتمال اص سايش غٌذٍق ّا

299.1

-

-

299.1

اًتمال بِ سايش غٌذٍق ّا

-

-

)(15,719.1

)(15719.1

اًتمال تتوِ ٍجَُ افشاد هستعفي ٍ اًتمالي بِ رخيشُ هستوشيْا

-

11004.8

-

11,004.8

اًتمالي ٍ پشداخت سْن واسهٌذ ٍ هتفشلِ

-

-

)(3,243.9

)(3,243.9

701,571.7

)(1,068,585.1

)(68,938.9

)(435,952.3

 -21-2حساب رخيشُ هستوشيْا ٍ پطتَاًِ تعْذات
١طؾآ ٠شذيطٗ ٟطتٞط ت ٠اػضاء كؼآي ً ٠تُ ٠طٗ ٟٝؿت٘طي تِيطا ٙنٜسٝم تـييط ٝضغ ٗي ياتٜس ت ٠اي ٚحؿاب
ٜٗتوْ قس٘١ ٝ ٟچٜي %3 ٚتي٘ ٠تيٌاضي  ٝشذيط ٟزضٗا ٝ ٙتاظز١ ٟاي ٗتؼٔوٛ ٝ ٠يع ٗاٛس ٟشذيط ٟاػضائي ً ٠تا
نٜسٝم هغغ ضاتغٞ٘ٛ ٠ز ٝ ٟتؿٞي ٠حؿاب ٗي ٘ٛايٜس ت ٠حؿاب ٗصًٞض ٜٗظٞض ٜٗ ٝتوْ ٗيِطزز ٢ٛ ٝايتاً
پطزاذت٢اي اٛزإ قس ٟتٗ ٠ؿت٘طي تِيطا ٝ ٙحوٞم ايإ تيٌاضي  ٝتاالذط١ ٟعي ٠ٜزضٗا ٙآٛا ٙاظ اي ٚحؿاب
تطزاقت  ٝپطزاذت ٗيكٞز.

 -21-3حساب ٍجَُ هعلك
ت ٠تثغ هغغ ضاتغ ٠ػضٞيت اػضاء تا نٜسٝم  ،شذيط ٟتاظٛكؿتِي آٛا ٙت ٠حؿاب ٝرٗ ٟٞؼٔن اٛتواّ ياكت ٝ ٠پؽ اظ
اتراش ته٘يٖ آٛاٗ ٙثٜي تط ازاٗ ٠ػضٞيت  ،اٛتواّ ٝر ٟٞتاظٛكؿتِي ت ٠ؾايط نٜسٝه٢ا  ٝتاالذط ٟزضياكت ٝر٠
ؾ٘٢ي ذٞز  ،شذائط تاظٛكؿتِي آٛا ٙاظ اي ٚحؿاب ذاضد قس ٝ ٟحؿة ٗٞضز ت ٠حؿات٢اي ٗطتٞعٜٗ ٠ظٞض ٗيِطزز.
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 -22هــــاليــــات
تا تٞر ٠ت ٠اهساٗات ٗؼ٘ ّٞقس ٟزض ٗٞضز ٗآيات ػٌ٘ٔطز ؾآ٢اي  1391آي  1394نٜسٝم  ،زض حاّ حاضط چِِٛٞي ٝضؼيت پطٛٝسٗ ٟآياتي ؾآ٢اي ٗصًٞض تكطح شيْ ٗيثاقس:

ٗ -22-1آيات تا پايا ٙؾاّ  1391زض ؾٜٞات هثْ ت ٠عٞض ًاْٗ تؿٞي ٠قس ٟاؾت.
 -22-2زض ذهٞل ٗآيات ػٌ٘ٔطز ؾاّ  1392تطٍ تكريم نازض قس ٠ً ٟزض ؾاّ  1395پطزاذت ذٞا١س قس..
ٗ -22-3اظاز ٗآيات هغؼي ػٌ٘ٔطز ؾاّ ١اي  1392آي ٛ 1394ؿثت ت ٠اتطاظي اظ ٗحْ شذيط ٟاحتياعي تس١ي٢اي احت٘آي (ياززاقت  )17-2-1هاتْ تأٗي ٚاؾت.
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زضآٗس ١ ٝعي٠ٜ
 -23سَد سْام ٍ سَد هعاهالت سْام
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
)ارقام به ميليون ريال(
يادداضت

سال1394

سال1393

صياى سْام ضشوتْاي پزيشفتِ ضذُ دس بَسع

23-1

)(568.6

761.1

سَد سْام ضشوتْاي خاسج اص بَسع

23-2

609,247

737,825.9

صياى فشٍش سْام ضشوتْاي پزيشفتِ ضذُ دس بَسع

23-3

)(3,349.1

)(5,357.3

سَد فشٍش سْام ضشوتْاي خاسج اص بَسع

23-4

124,860.5

93,000.0

730,189.8

826,229.6

 -23-1تفىيه هبلغ صياى حاصل اص هعاهالت سْام ضشوتْاي بَسسي بِ ضشح ريل هي باضذ:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
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 -23-2هاًذُ حساب سَد سْام ضشوتْاي غيشبَسسي بِ ضشح ريل هيباضذ:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

 -23-3ظيا ٙكطٝـ قطًت ١اي پصيطكت ٠قس ٟزض تٞضؼ ػ٘ستاً ٗطتٞط ت ٠كطٝـ ؾ٢إ قطًت ٓٗ ٝ ٠ٓٞاقيٝ ٚ
ايطا ٙذٞزضٗ ٝي تاقس.
 -23-4ؾٞز كطٝـ ؾ٢إ قطًت ١اي ذاضد تٞضؼ ٗطتٞط ت ٠ؾي٘ا ٙاضزؾتاٝ ٙ
ُؿتطـ نٜؼت ػٔ ٕٞظيؿتي(ٓيسًٗ )ٞي تاقس.
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 -24سَد تسْيالت
ؾٞز تؿ٢يالت ٝاُصاضقس ٠ً ٟزض چاضچٞب ػوٞز اؾالٗي تٞز ٟتكطح ظيط تلٌيي ٗي ُطزز:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
سال 1394

سال 1393

دسآهذ تسْيالت ٍاگزاسضذُ

508.7

221.4

دسآهذ تسْيالت خشيذديي اعضاء

146.2

308.5

واسهضد تسْيالت لشؼ الحسٌِ

67.9

123.8

722.8

653.7

 -25سَد فشٍش اهالن
ؾٞز كطٝـ اٗالى ت ٠قطح ظيط هاتْ تلٌيي ٗي تاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
يادداضت

سال 1394

آپاستواى وشاًِ ويص

25-1

139,722.6

ساختواى خياباى ضْيذ عاطفي

25-2

111,809

-

ساختواى اداسي هجتوع ٍليعػش

25-3

9,156.1

-

)(27

سايش

260,660.7

سال 1393
88,623

)(161
88,462

 -25-1ؾٞز قٜاؾايي قس ٟت ٠قطح كٞم ٗطتٞط تٗ ٠كاضًت زض ؾاذت آپاضت٘ا٢ٛاي پطٝغً ٟطاً ٠ٛيف تا
قطًت تاظضُاٛي  ٝؾطٗايُ ٠صاضي آيٜسً ٟيف (تؿاى) ٗي تاقس.
 -25-2ؾٞز قٜاؾايي قس ٟت ٠قطح كٞم ٗطتٞط ت ٠كطٝـ ؾاذت٘ا ٙازاضي ؾاتن نٜسٝم ت ٠قطًت ؾطٗايُ ٠صاضي تيٚ
آ٘ٔٔي ٛإ آٝضاٜ٢ٗ ٙسؾي ٗي تاقس.
 -25-3ؾٞز قٜاؾايي قس ٟت ٠قطح كٞم ٗطتٞط ت ٠كطٝـ يي ٝاحس ازاضي زض ٗزت٘غ ٓٝيؼهط ٗي تاقس.

 -26سايش دسآهذّا
ؾايط زضآٗس١ا ػثاضتؿت اظ:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
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ّ -27ضيٌِ ّاي عوَهي  ،اداسي ٍ تطىيالتي
١عي١ ٠ٜاي ػ٘ٗٞي ،ازاضي  ٝتكٌيالتي تكطح شيْ تلٌيي ٗيِطزز :
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)

ّ -28ضيٌِ ّاي هالي
١عي١ ٠ٜاي ٗآي ػ٘ستاً زض ذهٞل تؿ٢يالت زضياكتي تٞز ٝ ٟتكطح شيْ ٗيثاقس:
(هبـالـغ بـِ هيليـَى سيـال)
سال 94

سال 93

سَد تسْيالت دسيافتي اص باًه واسآفشيي

94,332.9

79,711.4

سَد تسْيالت دسيافتي اص باًه هلت

4,092.6

18,140.0

سايش ّضيٌِ ّاي هالي ٍ واسهضد باًىي

6,432.2

1,259.0

104,857.7

99,110.4

 -29تعْذات سشهايِ اي ٍ بذّي ّاي احتوالي
نٜسٝم ح٘ايت  ٝتاظٛكؿتِي آيٜس ٟؾاظ زض ؾاّ ٗآي هثْ ،هطاضزاز١اي ٗكاضًت ٗسٛي ٜٗؼوس ٟتاٛي پاضؾيا ٙقؼثً ٠يف
تا قطًت٢اي تاتؼ ٠تؿاى ً ٝيف تت ٙٞرٜٞب ضا تض٘يٞ٘ٛ ٚز ٟاؾت.
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 -30هعاهالت با اضخاظ ٍابستِ
ٗ -30-1اٛس ٟحؿاب ٢ٛايي اقرال ٝاتؿت ٠ت ٠قطح ظيط اؾت:

نام شخض وابسته

شرح

هجتوع وطتي ساصي غٌايع فشاساحل

تسهیالت
اعطایی

دریافتنی

دریافتنی

پرداختنی

)(1,116,000

ضشوت هٌْذسي هسىي ًٍَاحي غٌعتي آيٌذُ ساص

)(230,556

0

هجتوع سياحتي تفشيحي اهيشوبيش

11,504,736

1,889,439,122

ضشوت باصسگاًي ٍسشهايِ گزاسي آيٌذُ ويص

14,561,428

73,722,901

88,284,329

1,175,111,711

1,175,111,711

703,206,038

44,446,410

12,780,202,018

12,824,648,428

66,648,825,875

5,143,538

28,750,855,747

28,755,999,285

28,605,502,444

0

16,698,304,990

16,698,304,990

16,718,007,170

ضشوت ساصًذُ تَسبَووپشسَس(ساته)

)(1,852,124

186,493,921,280

186,492,069,156

34,094,896,750

ضشوت ياسي سساى پاسسياى

217,146,775

)(65,148,825,294

)(22,442,561,981

سشهايِ گزاسي آيٌذُ ساص ويص

)(7,221,280

211,967,778,704

211,960,557,424

1,538,633,263,209

0

0

54,037,705,700

پَالد فشآيٌذ ضْشياس

12,394,031,867

12,394,031,867

12,306,831,867

آهاد اًشطي دط (اٍ.آ.صُ خاٍسهياًِ )

37,894,400,000

37,894,400,000

54,959,900,000

671,822,888,613

2,127,084,395,042

ضشوت آيٌذُ گستش
وابسته

بازنشستگی

سال 1394

سال 1393

185,924,502

ضشوت ويص بتَى جٌَب
اشخاص

کسور

حسابهای و اسناد

حسابها و اسناد

0

ضشوت تشًج
ضشوت هٌْذسي باصسگاًي پيچ ٍ هْشُ ّاي غٌعتي ايشاى

)(34,847,788,704

سيواى اًاسن

جوع

24,719,608

3,581,861,555

35

261,450,573,617

)(65,365,972,069

768,430,068,223

)(100,213,760,773

184,808,502

153,089,034

)(34,848,019,260

51,864,240,410

263,351,517,475

290,987,910,812
)(186,422,286

