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1398سال 1399سال يادداشت

 ريال  ريال 

35,271,772,4314,417,688,000حق عضٌيت، ًرًديو ً ساير

(4,092,703,606)(4,190,722,795)4ىسينو ىای ارائو خدمات

1,081,049,636324,984,394مازاد ىسينو ىای عملياتي

5141,830,86590,524,261ساير درآمدىا ً ىسينو ىاي غيرعملياتي

1,222,880,501415,508,655(ىسينو ىا)مازاد خالص درآمدىا 

00کسر می شٌد ذخيره ماليات بر درآمد

1,222,880,501415,508,655

است، صٌرت  درآمد ً (ىسينو)  از آنجائيكو اجساي تشکيل دىنده صٌرت درآمد ً ىسينو ىای جامع محدًد بو مازاد خالص درآمدىا 
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1399 اسفىد ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 

صورت مازاد درآمد بً ٌسيىً 

اوجمه مديريت کيفيت ايران

.يادداشتياي تٌضيحي ىمراه، جسء الينفك صٌرتياي مالي است 

. ىسينو ىای جامع ارائو نشده است



1398/12/29 1399/12/30 يادداشتدارائيٍا

:دارائيٍاي غيرجاري 

6953,739,002956,430,683دارائيياي ثابت مشيٌد 

729,509,00011,509,000ساير دارائييا

983,248,002967,939,683جمع دارائيٍاي غيرجاري 

:دارائيٍاي جاري 

8153,548,033153,548,033پيش پرداختيا

9296,125,190244,573,190دريافتني ىاي تجاري ً ساير دريافتني ىا

102,718,831,6541,404,451,475مٌجٌدي نقد 

3,168,504,8771,802,572,698جمع دارائيٍاي جاري 

4,151,752,8792,770,512,381جمع دارائيٍا 

 

حقُق مالكاوً َ بدٌي ٌا

حقُق مالكاوً 

296,827,755296,827,755اندًختو قانٌنی

(497,694,328)604,281,173مازاد درآمد بو ىسينو انباشتو 

(200,866,573)901,108,928جمع حقُق مالكاوً

بدٌي ٌاي غير جاري  

11935,552,703796,370,288ذخيره مساياي پايان خدمت كاركنان

بدٌي ٌاي جاري

121,977,089,3471,837,006,765پرداختني ىاي تجاري ً ساير پرداختني ىا

60,361,90160,361,901ذخيره ماليات بر درآمد

13277,640,000277,640,000پيش دريافتيا

2,315,091,2482,175,008,666جمع بدٌيٍاي جاري 

4,151,752,8792,770,512,381جمع حقٌق مالكانو ً بدىي ىا

.يادداشتٍاي تُضيحي ٌمراي، جسء اليىفک صُرتٍاي مالي است
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اوجمه مديريت کيفيت ايران

ترازوامً 

1399 اسفىد ماي 30در تاريخ 



جمع مازاد درآمد بً ٌسيىًاودَختً قاوُويدارائيٍا

:دارائيٍاي غيرجاري 

(616,375,228)(913,202,983)1398/01/01296,827,755مانده در 

000(15يادداشت )اصالح اشتباهات 

(616,375,228)(913,202,983)1398/01/01296,827,755ماودي تجديد ارائً شدي در 

1398تغييرات حقُق مالكاوً در سال 

1398415,508,655415,508,655سُد خالص گسارش شدي در صُرتٍاي مالي 

00( 15يادداشت)اصالح اشتباهات 

1398415,508,655415,508,655سود خالص تجديد ارائه شده سال 

00ساير اقالم سود و زيان جامع پس از كسر ماليات

1398415,508,655415,508,655سود جامع سال 

(200,866,573)(497,694,328)1398/12/29296,827,755مانده تجديد ارائه شده در 

1399تغييرات حقوق مالكانه در سال 

13991,222,880,5011,222,880,501سود خالص سال 

(120,905,000)(120,905,000)( 15يادداشت)اصالح اشتباهات 

00ساير اقالم سود و زيان جامع پس از كسر ماليات

13991,101,975,5011,101,975,501سود جامع سال 

1399/12/30296,827,755604,281,173901,108,928مانده در 
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اوجمه مديريت کيفيت ايران

صُرت تغييرات در حقُق مالكاوً

1399 اسفىد ماي 30سال مىتٍي بً 



تاريرچً فعاليت- 1

كليات - 1-1

فعاليت اصلي - 1-2

َضعيت اضتغال- 1-3

مبىاي تٍيً صُرتٍاي مالي - 2

ً ٌاي حسابساري- 3 ذالصً اٌم رَي

زارائيٍاي ثابت  مطٍُز- 3-1

رَش استٍالكورخ استٍــالكزارايـي

َؼٔني 0ؿاستًاٌ

اثاثّ، يُوٕتات ٔ تجٓيؼات
 5،3ٔ 10 

ؿانّ
يـتميى

يـتميى ؿان5َّغو افؼاع

شذيري مساياي پايان ذسمت كاركىان - 3-2

زرآمس حك عضُيت َ جايسي- 3-3

صعيٕاعصيکّ ْغ يک اػ صاعائيٓاي اؿتٓالک پظيغ پؾ اػ آياصگي جٓت تٓغِ تغصاعي تؼهت تؼطيم کاع ٔ يا ػهم صيگغ تغاي يضتي يٕعص اؿتفاصِ لغاع َگيغص، 

.َغر اؿتٓالک يُؼکؾ صع جضٔل تاالؿت% 30ييؼاٌ اؿتٓالک آٌ تغاي يضت ياص كضِ يؼاصل 

.طسيغِ يؼاياي پاياٌ سضيت كاعكُاٌ تغ اؿاؽ يک ياِ دمٕق ٔ يؼايا تغاي ْغ ؿال سضيت آَاٌ يذاؿثّ ٔ صع دـاتٓا يُظٕع يي كٕص

كُاست صعآيض داهم اػ ايٍ يُثغ تا تٕجّ تّ ياْيت سضيات اعائّ كضِ هٕعت يي گيغص، صعآيض دك ػضٕيت ُْگايي ثثت يي گغصص کّ اتٓاو لاتم تٕجٓي

. صع يٕعص لاتهيت ٔهٕل آٌ ٔجٕص َضاكتّ تاكض
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.تغاي صاعائيٓاي ثاتتي کّ طي ياِ تذويم ٔ يٕعص تٓغِ تغصاعي لغاع يي گيغص، اؿتٓالک اػ أل ياِ تؼض يذاؿثّ ٔ صع دـاتٓا يُظٕع يي كٕص- 3-1-3

تٕضيخ ايُکّ تغاؿاؽ تٕافمُايّ ًْکاعي فيًاتيٍ  . کلٕعَٔٓاصيُّ كضٌ آٌ صع عاؿتاي کًک تّ تٕؿؼّ التواصي ٔ عاْياتي تّ تاػاعْاي جٓاَي ييثاكض

. تا يٕؿـّ اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي ايغاٌ تغگؼاعي تغَايّ اػطاي جايؼِ يهي  کيفيت ايغاٌ تّ اَجًٍ ٔاگظاع گغصيضِ اؿت

. َفغ تٕصِ اؿت4يياَگيٍ تؼضاص کاعکُاٌ صع اؿتشضاو طي ؿال تانغ تغ

.هٕعتٓاي ياني اؿاؿًا تغ يثُاي تٓاي تًاو كضِ تاعيشي تٓيّ ٔ صع يٕاعص يمتضي اػ اعػكٓاي جاعي َيؼ اؿتفاصِ كضِ اؿت

يشاعج تٓـاػي ٔ تؼًيغات اؿاؿي کّ تاػث افؼايق لاتم يالدظّ. صاعائيٓاي ثاتت يلٕٓص تغ يثُاي تٓاي تًاو كضِ صع دـاتٓا ثثت يي كٕص- 3-1-1

ّ اي يذـٕب ٔ طي ػًغ يفيض تاليًاَضِ  صع ظغفيت يا ػًغيفيض صاعائيٓاي ثاتت يا تٓثٕص اؿاؿي صع کيفيت تاػصْي آَٓا يي گغصص، تؼُٕاٌ يشاعج ؿغياي

ّ ْاي جاعي تهمي ٔ تّ  . صاعائيٓاي يغتٕطّ يـتٓهک يي گغصص ّ ْاي َگٓضاعي ٔ تؼًيغات جؼئي صاعائيٓاي ثاتت يظکٕعُْگاو ٔلٕع تّ ػُٕاٌ ْؼيُ ْؼيُ

.ؿٕص ٔ ػياٌ صٔعِ يُظٕع يي گغصص

ٍ َايّ اؿتٓالکات - 3-1-2 اؿتٓالن صاعائيٓاي ثاتت يلٕٓص ٔ صاعائيٓاي َايلٕٓص تا تٕجّ تّ ػًغ يفيض تغآٔعصي صاعائيٓاي يغتٕط تا صع َظغ گغفتٍ آئي

: ٔ تغ اؿاؽ َغسٓا ٔ عٔكٓاي ػيغ يذاؿثّ يي كٕص1380 لإٌَ يانياتٓاي يـتميى يوٕب اؿفُض151يٕضٕع  ياصِ 

 فوم أل اؿاؿُايّ ْضف اَجًٍ اعتماء صاَق يضيغيت صع ػييُّ گـتغف فغُْگ کيفيت ٔ عٔكٓاي تذمك آٌ صع هُؼت ٔ سضيات   1تّ يٕجة ياصِ 

اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي30براي سال مالي مىتٍي بً 

تّ هٕعت يٕؿـّ ای  131 تذت كًاع1376/12/13ِ اتاق تاػعگاَي ٔ هُايغ ٔ يؼاصٌ صع تاعيز5ياصِ  (ک)اَجًٍ يضيغيت کيفيت ايغاٌ تّ اؿتُاص تُض

. ثثت عٔػَايّ عؿًی جًٕٓعی اؿاليی ايغاٌ گغصيضِ اؿت1377/07/27 يٕعر 10/220037غيغاَتفاػی صع ايٍ اتاق تّ ثثت عؿيضِ ٔ تا كًاعِ 



حك عضُيت، َرَزيً َ ساير زرآمسٌا-3

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

 1,420,000,000 0ٔعٔصيّ جايؼِ يهي کيفيت

 370,633,000 538,817,431صعآيض داهم اػ تغگؼاعي صٔعِ ْاي آيٕػكي جايؼِ ٔ اَجًٍ

 1,554,900,000 2,738,555,000دك ػضٕيت اَجًٍ يضيغيت کيفيت

 1,072,155,000 1,994,400,000ؿايغ صعآيضْا ٔ صعآيض اجاعِ ٔادض جُثی

5,271,772,4314,417,688,000جًغ

ٌسيىً ٌای ارائً ذسمات- 4

:دـاب فٕق اػ الالو طيم تلکيم يافتّ اؿت

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

 2,150,474,583 12,867,098,656-4ْؼيُّ ْای دمٕق ٔ صؿتًؼص

 1,942,229,023 21,323,624,139-4ْؼيُّ ْای اصاعی ٔ ػًٕيی

4,190,722,7954,092,703,606جمع 

ً ٌای حقُق َ زستمسز- 4-1 ٌسيى

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

1,983,763,5931,360,307,019دمٕق صؿتًؼص ٔ يؼايا

374,226,638262,040,005دك تيًّ ؿٓى کاعفغيا

369,926,010231,657,068ػيضی ٔ پاصاف

139,182,415296,470,491تاػسغيض سضيت کاعکُاٌ

2,867,098,6562,150,474,583
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اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 



ً ٌای ازاری َ عمُمی- 4-2 ٌسيى

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

330,487,763472,919,555دك انؼدًّ

54,944,00090,222,000يهؼٔيات يوغفي

341,430,000291,307,500چاپ ٔ تکثيغ

230,562,550130,138,600َٕكت افؼاع

14,171,50014,500,000آگٓي

046,000,000ْضاياي َمضي ٔ غيغَمضي

54,046,400157,547,631پظيغايي ٔ آتضاعساَّ

111,040,50019,270,000سضيات کايپيٕتغي ٔ پلتيثاَي َغو افؼاع

13,717,0009,915,590آب ٔ تغق ٔ گاػ

61,363,14579,460,916پيک ٔ پـت ٔ تهفٍ

20,020,00064,339,999تؼًيغات ؿاستًاٌ ٔ اثاثّ اصاعي

17,146,18265,075,630اياب طْاب ٔآژاَؾ

011,880,000يايٕعيت ٔ ؿفغ صاسهی 

45,627,46145,627,461اؿتٓالک

0238,000,000اجاعِ ؿانٍ- يغاؿى ٔ ًْايق ْا ٔ کُفغاَؾ ْا 

13,300,00023,053,641كاعژ ؿاستًاٌ

0143,132,000پغصاست يانيات

011,394,000ػٕاعى

020,000,000دك ػضٕيت

15,767,6388,444,500ؿايغ

1,323,624,1391,942,229,023جمع

ً ٌای غيرعملياتي- 5 ساير زرآمسٌا َ ٌسيى

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

141,830,86590,524,261ؿٕص ؿپغصِ تاَکي

141,830,86590,524,261جمع کل
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 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 

اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي



(وامطٍُز)ساير زارائيٍا - 7

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 8,009,000 8,009,000دك االيتياػ تهفٍ 

 3,500,000 21,500,000َغو افؼاع ياني 

29,509,00011,509,000جمع

پيص پرزاذتٍا- 8

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 5,820,000 5,820,000پيق پغصاست سضيات

 147,728,033 147,728,033پيق پغصاست يانيات

153,548,033153,548,033

زريافتىي ٌاي تجاري َ ساير زريافتىي ٌا- 9

:صعيافتُي ْاي تجاعي ٔ ؿايغ صعيافتُي ْا تّ كغح ػيغ تفکيک يي كٕص

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

143,020,237 143,020,237 

 52,000,000 40,000,000ٔاو كاعكُاٌ

19,815,600 19,815,600 

 0 60,000,000اؿُاص صعيافتُی

 29,737,353 33,289,353ؿايغ تضْکاعاٌ

296,125,190661,933,452جمع
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ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 

يانيات اعػف افؼٔصِ

يانيات تکهيفی صعيافتُی

اوجمه مسيريت کيفيت ايران



مُجُي وقس- 10

:يٕجٕصي َمض ٔ تاَک اػ الالو طيم تلکيم يافتّ اؿت

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

 1,390,675,305 12,704,555,484-4 يٕجٕصي َؼص تاَکٓا

 13,776,170 14,276,170تُشٕاِ گغصآَا

2,718,831,6541,404,451,475جمع

:مُجُزي وسز باوکٍا بً ضرح زير تفکيک مي ضُز- 10-1

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 259,864,457 93,017,694 كؼثّ كغکت َفت20313134/79تاَک يهت جاو 

 1,119,275,074 2,257,356,502 كؼثّ كغکت َفت3360031290تاَک يهت ؿپغصِ

- كؼثّ ٔنيؼوغ254061220تاَک تجاعت جاعي 

يطٓغي
45,703,146 2,820,146 

 كؼثّ 66159698تاَک تجاعت ؿپغصِ کٕتاِ يضت 

يطٓغي- ٔنيؼوغ
302,809,618 1,394,690 

 7,320,938 01098567450045,668,524تاَک يهی كؼثّ يٕؿف آتاص 

2,704,555,4841,390,675,305جمع

شذيري مساياي پايان ذسمت کارکىان- 11

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 499,899,797 796,370,288طسيغِ اتتضاي صٔعِ

00يثانغ پغصاست كضِ

 296,470,491 139,182,415طسيغِ تاييٍ كضِ طي صٔعِ

935,552,703796,370,288ماوسي زر پايان زَري
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اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 



پرزاذتىي ٌاي تجاري َ ساير پرزاذتىي ٌا- 12

1399/12/301398/12/29ياززاضت

 ريال ريال

 1,237,452,800 1,237,452,800جاعی ايُا

 234,609,738 234,609,738تـتاَکاعاٌ َمم اػ ؿانٓای لثم

 12,765,330 0اؿُاص پغصاستُی

 120,428 120,428دمٕق ٔ يؼاياي پغصاستُي

(530,548) 107,069,452يانيات تکهيفي

 64,330,613 76,194,725يانيات تغاعػف افؼٔصِ فغٔف

 13,622,333 14,352,533ؿايغ تـتاَکاعاٌ

 187,125,975 197,342,619يانيا ت دمٕق ٔ يؼاياي کاعکُاٌ

 33,259,896 76,647,052دك تيًّ پغصاستُي

 20,950,200 0ٔاعيؼي َايلشن

دك)طسيغِ ْؼيُّ ْاي تؼهك گغفتّ پغصاست َلضِ 

(انؼدًّ اعػياتاٌ ٔ دـاتغؿي
33,300,000 33,300,000 

1,977,089,3471,837,006,765جمع

پيص زريافتٍا- 13

:پيق صعيافتٓا يتلکم اػ الالو ػيغ اؿت

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 5,000,000 5,000,000پيق صعيافت دك ػضٕيت اَجًٍ

 180,000,000 180,000,000پيق صعيافت اجاعِ

 32,500,000 32,500,000کُفغاَؾ يضيغيت کيفيت

 60,140,000 60,140,000ؿايغ پيق صعيافتٓا

277,640,000277,640,000جمع
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 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 

اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي



شذيري مساياي پايان ذسمت کارکىان- 14

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 499,899,797 796,370,288طسيغِ اتتضاي صٔعِ

00يثانغ پغصاست كضِ

 296,470,491 139,182,415طسيغِ تاييٍ كضِ طي صٔعِ

935,552,703796,370,288ماوسي زر پايان زَري

تعسيالت سىُاتي-15

1399/12/301398/12/29

 ريال ريال

 0 1397120,905,000پغصاست يانيات ػًهكغص ؿال 

120,905,0000
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ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 

اوجمه مسيريت کيفيت ايران



َضعيت مالياتی- 16

 لإٌَ يانياتٓای يـتميى اػ آَجاييکّ کًکٓا ٔ ْضايای صعيافتی َمضی ٔغيغَمضی ٔ 1380/11/27 اهالديّ يٕعر 139ياصِ  (ی)تّ يٕجة تُض 

  0ًْچُيٍ دك ػضٕيت اػضاء اَجًُٓا اػ پغصاست يانيات يؼاف اؿت، يانياتی اػ ايٍ تاتت صع دـاتٓا نذاظ َگغصيضِ اؿت

تعٍسات َ بسٌيٍاي احتمالي- 17

. فالض تؼٓضات ٔ تضْيٓاي ادتًاني لاتم تٕجٓي تٕصِ اؿت1399اَجًٍ صع پاياٌ ؿال 

رَيسازٌاي بعس از تاريد ترازوامً- 18

.عٔيضاصْايي کّ صع صٔعِ تؼض اػ تاعيز تغاػَايّ تا تاعيز توٕية هٕعتٓاي ياني اتفاق افتاصِ ايا يـتهؼو تؼضيم الالو هٕعتٓاي ياني تٕصِ تّ ٔلٕع َپيٕؿتّ اؿت

معامالت با اضراظ َابستً- 19

.اَجًٍ طی صٔعِ يٕعص گؼاعف ْيچگَّٕ يؼايالتی تا اكشام ٔاتـتّ َضاكتّ اؿت

اوجمه مسيريت کيفيت ايران

ياززاضتٍاي تُضيحي صُرتٍاي مالي

 1399 اسفىس ماي 30براي سال مالي مىتٍي بً 
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دارائيهاي ثابت مشهىد- 6

:جدول بهاي تمام شده و استهالک انباشته دارائيهاي ثابت مشهىد بشرح زير است

شرح

ماودي در 

1398/12/29

1399/12/30ماودي در 1398/12/29ماودي در 1399/12/30ماودي در استهالك سال جاري1398/12/29ماودي در 1399/12/30ماودي در اضافات

2,270,000,00002,270,000,0001,391,307,8581,391,307,858878,692,142878,692,142ساختمان

291,765,13042,935,780334,700,910214,026,58945,627,461259,654,05077,738,54175,046,860اثاثً اداري

ادوات و تجهيسات اداري 

اوجمه
202,395,9990202,395,999202,395,9990202,395,99900

 953,739,002 956,430,683 1,853,357,907 1,807,730,44645,627,461 2,807,096,909 42,935,780 2,764,161,129جمع كل

يادداشتهاي تىضيحي صىرتهاي مالي
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ريال- ارزش دفتري ريال- استهالك اوباشتً  ريال- بهاي تمام شدي 

1399 اسفىد ماي 30براي سال مالي مىتهي بً 

اوجمه مديريت کيفيت ايران


