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تاریخچه 1-1-

.  دفتر مرکزی شرکت در تهران ، مرکز اصلی و محل کارخانه واقع در قرچک ورامین می باشد

-1-2

-1-3

1400سال1401سال

نفر نفر 

36

274302

277308

-2

-2-1

-2-1-1

-2-1-2

-2-1-3

-3

-3-1

.استانداردهای مزبور، فاقد آثار بااهمیت خواهند بود

تاریخچه وفعالیت 

فعالیت اصلی 

آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در سال جاری الزم 

:االجرا هستند به شرح ذیل است

:استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب

:میانگین ماهانه تعداد کارکنان شرکت؛ طی سال به شرح زیر بوده است 

اهم رویه های حسابداری

.صورت های مالی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه   شده است 

7

گزارشگری مالی میان دوره ای22استاندارد حسابداری 

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

اندازه گیری ارزش منصفانه42استاندارد حسابداری 

اثار تغیر در نرخ ارز16استاندارد حسابداری 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

کارکنان دائم 

کارکنان موقت 

تعداد کارکنان 

به صورت شرکت سهامی تاسیس شـده و طـی شناسه ملی 1347/04/19شرکت پارس سـرام در تاریــخ 

 در اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده 1347/4/19 مورخ 12460 و  شماره ثبت10100482000

تغییر 1088با توجه به تغییر مرکز اصلی شرکت به قرچک ورامین؛شماره ثبت به 1401/06/22است که در تاریخ 

.یافت

 در بورس اوراق بهادار تهران 1356/12/10 به شرکت سهامی عــام تبدیـل و در تاریخ 1356 شرکت در سال 

.پذیرفته شده است

.  اساسنامه تولید و فروش چینی بهداشتی و انجام کلیه عملیات بازرگانی می باشد2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

به موجب آخرین پروانه بهره برداری صادره از سوی اداره کل صنایع و معادن استان تهران، ظرفیت تولید شرکت 

. تن در سال می باشد14.200



-3-2

-3-2-1

-3-3

-3-3-1

مخارج تامین مالی 3-4-

-3-4-1

دارایی های ثابت مشهود 3-5-

-3-5-1

-3-5-2

روش استهالک 

خط مستقیم ساله 25

خط مستقیم ساله  10 و 8

خط مستقیم ساله 10 و 4اثاثیه فنی و صنعتی 

خط مستقیم ساله 10 و 4 و 6

خط مستقیم ساله 10 و 4

خط مستقیم ساله  10 و 3 و 1

تسعیر ارز 

درآمد عملیاتی 

نرخ استهالک  نوع دارایی 

ساختمان 

قالب ها

ماشین آالت  وتاسیسات

وسایط نقلیه 

اثاثه ومنصوبات 

8

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال از زمان تحویل کاال به مشتری و درآمد ارائه خدمات،در زمان ارائه خدمات شناسایی می 

.شود

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات 

.اندازه گیری می شود

اقالم پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب 

تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی . ارز ثبت شده است با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعیر میشود

.ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسائی میشود

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

« دارایی های واجد شرایط»مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل  

.است

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در .داریی های ثابت مشهود،بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود 

مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه آن گردد ومنجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد .مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود 

.عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد 

دارایی های مربوط و با در نظر (شامل عمرمفید برآوردی )استهالک دارایی های ثابت مشهود، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار 

واصالحیه های بعدی آن و 1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده 

:براساس نرخ ها وروش های زیر محاسبه می شود

 سازمان امور مالیاتی و همچنین اخذ 1395/11/04 مورخ 200/95/78 بخشنامه 19نرخ استهالک با توجه به مفاد ماده 

.استعالم از واحد فنی شرکت محاسبه می شود



-3-5-2-1

-3-6

-3-6-1

-3-6-2

روش استهالک نوع دارایی 

مستقیمساله3نرم افزار های رایانه ای 

-3-7

-3-7-1

-3-8

-3-8-1

نرخ استهالک 

9

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه 

به استثنای ساختمان ها  )در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر . و در حساب ها منظور می شود

 ماه متوالی در 6پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از (وتاسیسات ساختمانی 

درصد نرخ استهالک منعكس 30یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 

مدت زمانی که دارایی مورد %70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد، .در جدول باال ست 

.استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد 

دارایی های نامشهود 

مخارجی از قبیل مخارج معرفی . دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود

یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید 

از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی وفروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور 

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می .نمی شود 

بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بكارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی . شود

.شود

استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر 

:اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود 

زیان کاهش ارزش دارایی ها 

درپایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امكان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام 

چنانچه برآورد مبلغ . در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد. می گیرد

بازیافتنی یک دارایی منفرد ممكن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می 

.گردد 

قطعات ولوازم یدکی 

میانگین موزون متحرک 

میانگین موزون

میانگین موزون

میانگین موزون متحرک 

موجودی مواد وکاال 

در . گروه های اقالم مشابه اندازه گیری می شود«اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش»موجودی مواد وکاال بر مبنای 

صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی 

:بهای تمام شده موجودی ها با بكارگیری روش های زیر تعیین می گردد. می شود 

مواد اولیه وبسته بندی 

کاالی در جریان ساخت 

کاالی ساخته شده 

روش مورد استفاده 
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ذخیره مزایای پایان خدمت-3-9-1

-3-10

-3-10-1

-3-10-2

-3-11

-3-11-1

-4

قضاوت ها در فرآیند بكارگیری رویه های حسابداری-4-1

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری-4-1-1

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای 

این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن . مدت طوالنی را دارد

.نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است

تا )در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر    سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها

(تاریخ صورت وضعیت مالی

ذخایر زمانی شناسایی می شوند که . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است 

در نتیجه رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و  (قانونی یا عرفی)شــرکت دارای تعهد فعلی 

.مبلغ تعهد به گونه ای اتكاپذیر قابل برآورد باشد 

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه 

.تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

 ذخایر

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در 

.حساب ها منظور می شود
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 سرمایه گذاری ها

:اندازه گیری

:    سرمایه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری هاسرمایه گذاری در اوراق بهادار

:    سرمایه گذاری های جاری
سرمایه گذاری های مزبور(پرتفوی)ارزش بازار مجموعهسرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

در زمان تحقق سود تضمین شده    سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری هاسایر سرمایه گذاری های جاری

:شناخت درآمد

 مالیات بر درآمد
مالیات جاری و انتقالی باید در صورت سود و زیان منعكس شوند ،مگر در مواردی که .هزینه مالیات،مجموع مالیات جاری و انتقالی است

به اقالم شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا 

.مستقیماً در حقوق مالكانه شناسایی شوند



 مبلغمقدار مبلغمقدار

 میلیون ریال تکهمیلیون ریال تکه

 413,669   93,054  83,627596,827توالت زمینی و سیفون و مخزن 

 162,980   112,541  116,427230,965روشوئی 

 65,698   74,678  70,92485,422پایه 

642,347 280,273 913,214 270,978 جـمع چینی بهداشتی 

- - - درب توالت و فلوتر 

11,746 - 13,577 گچ و سایر اقالم 

 654,093   280,273   926,791   270,978  فروش ناخالص

(61,500)(11)(51,600)- برگشت از فروش و تخفیفات 

 592,593   280,262   875,191   270,978  فروش خالص

 درآمد عملیاتی درصد نسبت به کل درآمد عملیاتی
 درصد نسبت به 

کل

میلیون ریالمیلیون ریال

  -   -  0.6   5,140  اشخاص وابسته

 100   592,593   99.4   870,051  سایر مشتریان

  875,191   100   592,593   100 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

1401سال

1401سال

:خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص-5-2
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افزایش مبلغ فروش خالص نسبت به دوره مشابه قبلی علی رغم  کاهش تعداد محصوالت فروش رفته، ناشی از افزایش نرخ فروش -5-1

.محصوالت ، تولید وفروش محصوالت با وزن وقیمت باالتر است

:فروش خالص

درآمدهای عملیاتی-5

:داخلی

1400سال

1400سال



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی-6

 میلیون ریال میلیون ریال

143,921 181,740 مواد مستقیم

166,437 258,396 دستمزد مستقیم

:سربار ساخت

69,025 92,327 دستمزد غیر مستقیم    

دستمزد غیر مستقیم    26,894 24,599 مواد غیر مستقیم    

مواد غیر مستقیم    4,350 11,228 استهالک

15,630 39,098  برق و سوخت

1,785 2,488  حمل و نقل و تخلیه

 حمل و نقل و تخلیه82,123 94,051  بسته بندی

7,319 12,112 تعمیر و نگهداشت

تعمیر و نگهداشت12,600 24,391 سایر

)سایر530,084 740,430 جمع هزینه های ساخت ( درصد سربار تولید10اقالم کمتر از  

(27,747)6,099 کاهش موجودی های در جریان ساخت (افزایش)

502,337 746,529 بهای تمام شده ساخت

66,635 89,091 قیمت تمام شده کاالی خریداری و فروخته شده

(7,481)(63,281)کاهش موجودی های ساخته شده (افزایش)

561,491 772,340 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

6-1-

6-2-

(عملی)ظرفیت معمولیظرفیت اسمیواحد اندازه گیری
تولید واقعی 

1401سال

تولید واقعی 

1400سال

6,088 6,508 5,479 14,200 تنمحصوالت تولیدی

1400سال 1401سال

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

تامین کنندگان اصلی مواد اولیه  تما ماٌ . مواد اولیه خریداری شده است (میلیون ریال143.921دوره مشابه قبلی)میلیون ریال .181.740 در سال مالی  مورد گزارش مبلغ

.داخلی می باشد

.، نتایج زیر را نشان می دهد(عملی)مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی 
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هزینه های فروش ، اداری و عمومی-7

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

 3,444 3,364

 677 657

 271 501

 27 33

 2,762 2,241

 7,181 6,796

 15,036 15,838

 4,007 2,877

 1,510 2,203

1,787 2,450 حسابرسی

 3,804 3,539

 10,199 6,018

 37,007 32,262

 44,188 39,058

:هزینه های اداری و عمومی

حقوق و دستمزد و مزایا

استهالک

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاری

مزایای پایان خدمت

استهالک

سایر 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

:هزینه های فروش و توزیع

حقوق و دستمزد و مزایا

سایر 

بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاری

مزایای پایان خدمت

13



سایر درآمد ها-8

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

2,269 109 فروش ضایعات ملزومات بسته بندی

 109 2,269

هزینه های مالی-9

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

18,466 27,209 سود و کارمزد تسهیالت دریافتی

 2,024 3,981

 29,233 22,447

9-1-

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

14

تمبر ،سفته و سایر هزینه های بانكی

علت افزایش هزینه های مالی به دلیل اخذ تسهیالت  از بانک ملی شعبه مهر وطن در سال مالی گذشته بوده 

است که  بخش عمده ای از مانده تسهیالت مزبور با توجه به اقاله ملک و بازپرداخت اقساط طی سال جاری 

.تسویه گردیده است



10-

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

831 23,673 فروش ضایعات آهن

 14 2,286
(4) 3

 23,683 3,120

10-1-

11-

12-

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

عملیاتی- ناشی از عملیات در حال تداوم (زیان)سود   58,772(5,687)

(434)(10,644)اثر مالیاتی

 48,128(6,121)

غیر عملیاتی- ناشی از عملیات در حال تداوم (زیان)سود   23,071(19,327)

- - اثر مالیاتی

 23,071(19,327)

(25,448)71,199 خالص(زیان )سود

434 10,644 اثر مالیاتی

 81,843(25,014)

1400سال1401سال

میلیون -تعداد

سهم

میلیون -تعداد

سهم
981 981 میانگین موزون تعداد سهام عادی

 981 981

مبلغ افزایش سرمایه

ارزش نظری بازار سهام

میانگین موزون  تعداد سهام عادی

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات (زیان)سود

پایه هر سهم (زیان)مبنای محاسبه سود 

15

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

سود حاصل ازسایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانكی

:سایر اقالم

. می باشد1400افزایش سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی عمدتاً ناشی فروش ضایعات آهن براساس صورتجلسه هیات مدیره در  اسفندماه

سود ناشی از واگذاری دارایی ثابت

میلیون ریال تماماً ناشی از خسارت دریافتی بابت اقاله دفترمرکزی می باشد که براساس صورتجلسه 28.621سود ناشی از واگذاری دارایی ثابت  به مبلغ 

. صورت پذیرفته است 1400هیات مدیره در بهمن 



داریی های ثابت مشهود-13

 قالب ها ساختمان زمین
 ماشین آالت و 

تاسیسات
 وسایط نقلیه

 اثاثه و لوازم 

اداری
 جمع ابزار آالت

 دارایی های در جریان 

تکمیل

 پیش پرداخت های 

سرمایه ای
 جمع

 923,212 9,621 11,624 42,806 3,182 5,519 5,646 1001,610 - 1,895 1003,505

 111,600 140,870 - --              10,985      2,791     266,246 73,762 ,192 340,200

 - - - - - - - - - -

 1034,812 150,491 11,624 42,806 3,182 16,504 8,437 1267,856 73,762 2,087 1343,705

(111,600)(140,607) -102,536    1,957      930          -       (146,784)(44,639)-               (191,423)

923,212      9,884 11,624 145,342 5,139 17,434 8,4371,121,072  29,123 2,0871,152,282         

62,419 - - 62,419 4,977 3,296 1,227 34,448 11,624 6,847 - 1400مانده در ابتدای سال 

7,902 - - 7,902            -          361972, 2,898 -       3,671- استهالک

              70,321               -                         -      70,321    4,977        4,268      1,588      11,62437,346 10,518 - 1400مانده در پایان سال 

14,454 - - 14,454        892        1,401         9,102504       2,555- استهالک

(5,452)- (5,452)- - - - - (5,452)- سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

79,323 - 79,323 5,869 5,669 2,092 46,448 11,624 7,621 - 1401مانده در پایان سال 

         2,0871,072,959 29,123  1,041,749    2,568      11,765      98,8943,047 - 2,263 923,212 1401مبلغ دفتری در پایان سال 

         2,0871,273,384 73,762  1,197,535    3,460      12,236      5,4601,594 - 139,973 1034,812 1400مبلغ دفتری در پایان سال 

 درصد تكمیل در 

1401/06/31

 درصد تكمیل در 

تاریخ تهیه 

صورتهای مالی

 برآورد تاریخ بهره 

برداری

 برآورد مخارج 

تكمیل
 مخارج انباشته

1,000 25,170 40401401/09/30 ساخت نمایشگاه  

2,728 2,070 701001401/08/30ساخت سرویس  بهداشتی

2,190 2,500 501001401/08/30متر مربع3000تخریب و بازسازی اضافه بناهای غیر مجاز به مساحت 

7,727 7,943 701001401/08/30تعمیرو بازسازی ساختمان های غیر تولیدی

8,850 8,850 501001401/09/30 و احداث سالن بسته بندی1 تخریب کوره 

6,628 8,000 1001001401/08/01(نصب بالمیل گلسازی و ایجاد انبار کیسه ایی) بازسازی سالن گلسازی

 29,123

.همچنین وسائط نقلیه تماماً دارای بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه می باشد.میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق،سیل و زلزله از پوشش بیمه ای  برخوردار است37.034دارایی های ثابت مشهود تا ارزش13-1 

 16

. فرایند نصب و بهره برداری آن به اتمام رسید و وارد چرخه تولید شرکت گردیده است1400خط اتوماتیک تولید توالت فرنگی می باشد که در انتهای اسفند 4میلیون ریال طبق صورت های مالی دوره قبل مربوط به تكمیل دو دستگاه شامل 73.762دارایی در جریان تكمیل به مبلغ 13-4 

.زمین کارحانه در قبال اخذ تسهیالت از بانک ملی ایران ترهین گردیده است13-3

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

1400مانده در پایان سال 

افزایش

 همراه صورت های مالی 11میلیون ریال درآمد غیرعملیاتی گردیده است که در یادداشت 28.621میلیون ریال ساختمان و متعاقباً شناسایی 252.207دلیل کاهش دارایی های ثابت ، عودت آپارتمان های خریداری شده برای دفتر مرکزی و اقاله قرارداد بیع بوده است که منجر به کاهش  -13-2

.افشا  شده است و همچنین افزایش دارایی های ثابت عمدتا ناشی از تعمیرات اساسی ماشین آالت و خرید تجهیزات می باشد

:دارایی های در جریان تكمیل به شرح زیر است-13-3 

..میلیون ریال بابت هزینه های انجام گرفته در خصوص پروژه ها به شرح فوق می باشد که عمدتا  در تاریخ تهیه صورت های مالی به عنوان دارایی های ثابت منظور گردیده است29.123افزایش دارایی در جریان تكمیل به مبلغ -13-3-1 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

1401مانده در پایان سال 

:بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 

1400مانده در ابتدای سال 

افزایش

افزایش ناشی از تجدید ارزیابی



14-

حق امتیاز 

خدمات عمومی
دانش فنی

نرم افزار 

رایانه ای

سایر دارایی های 

نامشهود
جمع

 422 - 160 17 599

 - - 2,480 - 2,480

 - - - - -

 422 - 2,640 17 3,079

- - - - افزایش

 422 - 2,640 17 3,079

0:استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

(160)- (160)- - 1400مانده در ابتدای 

(20)(20)استهالک 

- - - - - اثار تفاوت های تسعیر ارز

(180)- (180)- - 1400مانده در پایان 

(598)- (598)افزایش

 - -(778) -(778)

2,301 17 1,862 - 422 1401مبلغ دفتری در پایان 

2,899 17 2,460 - 422 1400مبلغ دفتری در پایان 

14-1-

سرمایه گذاری های بلند مدت-15

1400سال

یادداشت
بهای تمام 

شده

کاهش ارزش 

انباشته
مبلغ دفتریمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

51 1,031 - 1,031 1-15سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

 1,031 - 1,031 51

15-1-

1400سال

یادداشت
 درصد سرمایه 

گذاری

 بهای تمام 

شده

 کاهش ارزش 

انباشته
 مبلغ دفتری مبلغ دفتری

- 980 - 980 98 1-1-15شرکت مدیریت سرمایه کارکنان پارس سرام

41 41 - 41 0.4 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران               

10 10 - 10 1 شرکت صدور خدمات فنی و مهندسی ایرانیان   

 1,031 - 51 51

15-1-1-

1401سال

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفكیک می شود 

1401مانده در پایان سال

دارایی های نا مشهود

اثار تفاوت های تسعیر ارز

1400مانده در پایان سال

1401مانده در پایان سال

.افزایش دارایی های نامشهود مربوط به خرید نرم افزار راهكاران سیستم می باشد

.هیات مدیره اقدام به تاسیس شرکت فوق نموده است, در راستای ایجاد انگیزه جهت پرسنل شرکت و بهره برداری از ظرفیت های بالقوه محیط کارخانه1401/01/30مورخ 43. طبق مصوبه هیات مدیره شماره

17

1401شهریور31درتاریخ 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

1401سال

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی:

1400مانده در ابتدای 

افزایش

(مبالغ به میلیون ریال)



16-

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

 4,000 -

 4,000 -

.مبلغ مورد نظر مربوط به اجاره دفتر مرکزی می باشد-16-1

17-

1400سال1401سالیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

17-1 16,467 9,495

 2,330 45,799

 18,797 55,294

17-1-

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

پیش پرداخت ها

سایر دارایی ها

سپرده ودیعه اجاره دفتر مرکزی

خرید کاال، خدمات و مواد اولیه

:پیش پرداخت های داخلی

سایر

18

پیش پرداخت خرید کاال و خدمات عمدتاٌ مربوط به خرید خاک  و کاال عمدتا مربوط به شرکت خاک نسوز استقالل آباده 

.،خاک چینی و آسا  می باشد



18-

1400سال

خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 115,896 - 115,896 52,615

 58,443 - 58,443 64,542

 65,451 - 65,451 33,916

 239,790 - 239,790 151,073

18-1-

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

19

1401سال

 میلیون ریال در مقابل 19.000 موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کاالی ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا

.بیمه شده است... خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله و

موجودی مواد و کاال

کاالی ساخته شده

کاالی در جریان ساخت

مواد اولیه،قطعات و بسته بندی



19-

19-1-

1400سال

خالصخالصکاهش ارزشجمعارزیریالی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

25,273 162 162 - 162 1-1-19سایر مشتریان

 162 - 162 - 162 25,273

 602 602 602 -

 100,243 - 100,243(5,341) 94,902 52,153

 100,845 - 100,845(5,341) 95,504 52,153

 101,007 - 101,007(5,341) 95,666 77,426

 22,000 - 22,000 - 22,000 -

 907 - 907(133) 774 1,204

 22,907 - 22,907(133) 22,774 1,204

 123,913 - 123,913(5,474) 118,439 78,630

19-1-1-

20-
1400سال1401سالیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 12,867 4,079

20-1 1,056 1,060

 13,923 5,139

20-1-

موجودی نقد 

ارزی- موجودی نزد بانک ها   

ریالی- موجودی نزد بانک ها 

 ریال 284.570 ریال و  284.578 دالر آمریكا بوده است که درپایان سال هر دالر و یورو با نرخهای 1658 یورو و 2053موجـودی ارزی نزد بانكها شامل 

.تسعیرشده است

یاددشت

.میلیون ریال از مانده اسناد دریافتنی وصول گردیده است31.295تا تاریخ تنظیم این گزارش مبلغ 

سایر

ضمانتنامه بانكی-سپرده موقت 

اشخاص وابسته

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

20

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

1401سال

:سایر حساب های دریافتنی

:حساب های دریافتنی

:اسناد دریافتنی

دریافتنی های کوتاه مدت

:تجاری

سایر مشتریان



21-

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

128,664,58413.1100,001,00010.19شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان

78,900,0008.074,000,0007.54مسعود محمد علی خلج

50,299,6925.100.00(سهامی خاص)شرکت سات شید سپهر

36,300,0003.729,039,8672.96حمیدرضا حامدی نیک

27,970,9872.900.00(سهامی خاص)شرکت تجارت کاال رابین

659,113,89367.2778,208,28979.31 درصد2/5سهامداران با مالكیت کمتر از 

981,249,156 100981,249,156 100

اندوخته قانونی-22

23-

21

 میلیون ریــال مـانده حساب اندوخته طرح توسعه مربوط به پروژه راه 10.294مبلغ . سایر اندوخته ها متشكل از اندوخته طرح توسعه است

 دستگاه سیستم سری سـاز اتوماتیک تولید محصوالت و توسعه خطوط تولید بوده که طرح فوق در سنوات قبل به بهره برداری 3اندازی 

.رسیده است

:ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است

سرمایه

1400سال1401سال

ریالی با نام تمام پرداخت شده می 1.000 سهم 981.249.156 میلیون ریال شامل 981.249 مبلغ 1401/06/31سرمایه شرکت در تاریخ 

باشد

سایر اندوخته ها

 میلیون ریال در سنوات قبل  3.000اساسنامه ، مبلغ 33 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238و140در اجرای مفاد مواد 

 درصد 10به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به . ازمحل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و . سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است

.جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 



24-

24-1-

1400سال

جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

- - - اشخاص وابسته

44,343 40,972 - 40,972 سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

 40,972 - 40,972 44,343

77 77 77 اشخاص وابسته

39,101 46,590 - 46,590 سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

 46,667 - 46,667 39,178

 87,639 - 87,639 83,520

:سایر پرداختنی ها

:اسناد پرداختنی

15,165 35,165 - 35,165 اشخاص وابسته

202,484 17,810 - 17,810 سایر اشخاص

 52,975 - 52,975 217,649

36,587 55,444 55,444 کارکنان

4,997 17,409 17,409 مالیات حقوق،تكلیفی و اجاره

13,535 35,554 35,554 مالیات ارزش افزوده

23,780 16,403 - 16,403 حق بیمه های پرداختنی

2,053 3,208 - 3,208 بیمه آسیا

35,790 29,268 - 29,268 هزینه های پرداختنی

11,816 12,799 - 12,799 سایر

 170,086 - 170,086 128,558

 223,061 - 223,061 346,207

 310,700 - 310,700 429,727

24-2-

1400سال

جمعجمعارزیریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

76,948 85,059 - 85,059 اشخاص وابسته

 85,059 - 85,059 76,948

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

1401سال

22

:تجاری

:اسناد پرداختنی

:حسابهای پرداختنی

:حساب های پرداختنی

:پرداختنی های کوتاه مدت

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

:پرداختنی های بلند مدت

1401سال

:حساب های پرداختنی



 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان25-

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

 27,794 15,505

(2,518)(24,569)پرداخت شده طی سال

 14,204 14,807

 17,429 27,794

-26

1400سال

ابرازی (زیان)سود سال مالی
درآمد مشمول 

مالیات ابرازی
پرداختیقطعیتشخیصیابرازی

مانده 

پرداختنی

مالیات 

پرداختنی

قطعی و تسویه شده-- 434 434 434 - - (52,222)1398

رسیدگی شده- - 213 709 709 - - (25,448)1399

رسیدگی نشده- - 000- - (25,014)1400

1401 81,843 53,222 10,644 10,644 -

 10,644 -

26-1

.   قطعی گردیده است1399/06/31مالیات بر درآمد شرکت برای تمامی سال های مالی تا پایان سال مالی منتهی به 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

مالیات پرداختنی

مانده در ابتدای سال

ذخیره تأمین شده

مانده در پایان سال

23

1401سال

مالیات

(مبالغ به میلیون ریال)

، ذخیره ای  بابت مالیات عملكرد در دفاتر شناسایی نگردیده است و سال مالی مورد نظر تا کنون مورد رسیدگی مقامات مالیاتی قرار 1400با توجه به وجود زیان ابرازی برای سال مالی منتهی به پایان شهریورماه

.نگرفته است



تسهیالت  مالی - 27

جمعبلند مدتجاریجمعبلند مدتجاری

 88,102 - 88,102 166,330 - 166,330

 88,102 - 88,102 166,330 - 166,330

-27-1

:به تفكیک تامین کنندگان تسهیالت27-1-1-

جمعبلند مدتجاریجمعبلند مدتجاری

 88,861 88,861 176,320 176,320

 88,861 - 88,861 176,320 - 176,320

(759)(759)(9,990)(9,990)

 88,102 - 88,102 166,330 - 166,330

- - - - - حصه بلند مدت 

166,330 - 166,330 88,102 - 88,102 حصه جاری

:به تفكیک نرخ سود و کارمزد27-1-2-

1401سال 

 88,102

:به تفكیک  زمان بندی پرداخت27-1-3-

1401سال 

 88,102

:به تفكیک نوع وثیقه27-1-4-

1401سال 

 88,102

سود سهام پرداختنی- 28

مانده پرداخت 

نشده
جمعاسناد پرداختنی

مانده پرداخت 

نشده
جمعاسناد پرداختنی

4,615 - 4,615 4,615 - 4,615 سنوات قبل

 4,615 - 4,615 4,615 - 4,615

-28-1

1400سال1401سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

            37,360              7,000 

              6,076             14,000 

                140                 140 

 43,576 21,140

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

زمین کارخانه

بانک ها

سود و کارمزد سال های بعد

درصد18

1401سال

1400سال1401سال 

میلیون ریال-1400سالمیلیون ریال-1401سال 

تسهیالت دریافتی

میلیون ریال از اقساط 35.396تسهیالت دریافتی تماماً از بانک ملی شعبه مهر وطن دریافت گردیده است که تا تاریخ تایید صورتهای مالی مبلغ 

:بازپرداخت گردیده است و همچنین قابل ذکر است که مانده تسهیالت  برحسب مبانی مختلف به شرح زیر است

میلیون ریال-1400سالمیلیون ریال-1401سال 

24

.مبلغ مذکور به علت در دسترس نبودن سهامداران و فقدان اطالعات آنها پرداخت نشده است

پیش دریافت ها- 29

پیش دریافت از مشتریان

سایر اشخاص

 عاملین شهرستانها

 عاملین فروش تهران



نقد حاصل از عملیات- 30

1400سال1401سال

میلیون ریالمیلیون ریال

(25,448)71,199 خالص (زیان)سود

 71,199(25,448)

تعدیالت:

434 213 مالیات 

475 15,014 هزینه های مالی

12,289 (10,365)در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان (کاهش)خالص افزایش

14,130 15,059 استهالک دارایی های غیر جاری

(3,100)(23,687)سایر درآمدها و تعدیالت

24,228 (3,766)جمع تعدیالت 

:تغییرات در سرمایه در گردش 

(1,867)(39,809)دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

(42,988)(88,718)موجودی مواد و کاال  (افزایش)کاهش 

(47,296)36,497 پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

211,390 (78,245)پرداختنی های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

(18,395)22,436 پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

100,844 (147,839)جمع تغییرات در سرمایه درگردش

99,624 (80,406)نقد حاصل از عملیات

25

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 



مدیریت سرمایه- 31-1

1400سال1401سال 

میلیون ریالمیلیون ریال

726,554 560,126 جمع بدهی

(5,139)(13,923)موجودی نقد

721,415 546,203 خالص بدهی

839,916 911,115 حقوق مالكانه

86 60 (درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 31

26

نسبت اهرمی- 31-1-1

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

اهداف مدیریت ریسک مالی- 31-2

ریسک بازار- 31-3

. شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالكانه تشكیل می شود

شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، . فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد

:موارد زیر را بكار میگیرد 

تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را . آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود

دوره زمانی طوالنی تر برای تجزیه وتحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تكمیل میكند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک های بازار، کمک می . ارزیابی می کند

.کند

افزایش بهای تمام شده مواد اولیه ناشی از تحریم های . هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها ، رخ نداده است

داخلی و خارجی و همچنین افزایش نرخ ارز  تاٌثیر مستقیم بر تولیدات خواهد گذاشت که در این راستا برنامه شرکت جهت مقابله با تغییرات نرخ ارز ، افزایش میزان صادرت و دریافت 

.مستقیم ارز از مشتریان می باشد که در این خصوص شرکت نسبت به رفع تعلیق کارت بازرگانی اقدام نموده است که تا کنون منتج به نتیجه قطعی نگردیده است

هیات مدیره شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های 

شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های )این ریسک ها شامل ریسک بازار . ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند

.هیات مدیره شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. ، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد(قیمت

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 



یورودالر امریکاشماره یادداشت

2,053 1,658 20 موجودی نقد

2,053 1,658 پولی و ارزی (بدهی های)خالص دارایی ها 

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

وضعیت ارزی - 32
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شرکت سیاستی . ریسک اعتباری به ریسكی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود 

مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی ، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات 

شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و . شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری باالیی داشته باشد . توسط مشتریان را کاهش دهد

آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ، به طور مستمر . سوابق معامالتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند

آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور . نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد 

دریافتنی های تجاری شامل تعدادی از مشتریان است که در مناطق جغرافیایی .ساالنه توسط واحد حسابرسی داخلی بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود

همچنین شرکت  هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش . ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتنی انجام می شود. گسترده شده است

.اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند

مدیریت ریسک نقدینگی- 31-6

مدیریت ریسک اعتباری- 31-5

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  تامین وجوه و الزامات مدیریت 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید . نقدینگی تعیین کرده است

.داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند

مدیریت سرمایه- 31-4

 32مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت .  درسال مالی مورد گزارش هیچگونه معامالتی  به ارز انجام نگرفته است

.ارائه شده است
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پرداخت وجهخرید کاال

هزینه 

متفرقه

شرکت گروه ثروت 

سازان جوان پارس 

(سهامی خاص)

عضو هیات 

مدیره

خرید کاال 

وتأمین 

نقدینگی
5,6025,000

شرکت تولیدی و 

صنعتی عقاب افشان 

(سهامی خاص)

عضو هیات 

مدیره

خرید کاال 

وتأمین 

نقدینگی
1119,0002,340

-14,0002,340

مسعود محمد علی خلج
عضو هیات 

مدیره
22,000تأمین نقدینگی

1,750--حق االجارهسایر اشخاص طوبی شیر کرمیسایر اشخاص

-36,0004,090

.معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است-33-2

28

جمع

جمع

اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد 

اجرایی

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

معامالت با اشخاص وابسته - 33

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش  - 33-1

 اشخاص دارای نفوذ قابل مالحظه بر 

شرکت



بدهیطلببدهیطلب

شرکت گروه ثروت سازان جوان پارس 

(سهامی خاص)
  602   -   -   -   -   602   - 

 -   13,182   13,182   13,182   -  -  - شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان

 -   13,182   602   13,182   13,182   -   -   602   جمع

شرکت  همگروه
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان 

(سهامی خاص)
  111   77   79,031   78,997   -   72,008   - 

 -   72,008   -   78,997   79,031   77   -   111   جمع

 -   7,000   -   29,000   29,000   -  مسعود محمد علی خلجاعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد 

 -   -   3,250   750   4,000   -  طوبی شیرکرمیسایر اشخاص

  -   4,000   750   29,000   29,000   3,250   7,000   - 

  713   4,000   827   121,213   121,179   3,852   92,190   - 

 تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی-34

34-1-

34-2-

34-3-

35-

  قطعی و تسویه شده است و شرکت تاکنون مورد حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفته است و از این بابت 1398/06/31وضعیت مالیات بر ارزش افزوده شرکت تا پایان سال مالی منتهی به 

.بدهی بااهمیتی وجود ندارد

.از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی هیچ گونه رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی باشد، به وقوع نپیوسته است

میلیون ریال-مبلغ

 29,036

(سهامی عام)شرکت پارس سرام 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1401شهریور31سال مالی منتهی به 

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است  - 33-3

 اشخاص دارای نفوذ قابل مالحظه بر 

شرکت

1401سال 

خالص
سپرده 

ودیعه اجاره

1400سال

خالص
پرداختنی 

های تجاری

سایر حسابها و 

اسناد پرداختنی

29

 جمع

 جمع کل

دریافتنی هانام شخص وابستهشرح

:بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است

اسناد تضمینی نزد سازمان ها و شرکت ها

.شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی


