
صورت های مالی تلفیقی گروه و 

 شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به

1398 اسفند ماه 29 



شماره صفحه

صورت های مالی اساسی تلفیقی گروه- الف

   2صورت سود و زیان تلفیقی

   3صورت وضعیت مالی تلفیقی

   4صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

   5صورت جریان های نقدی تلفیقی

(سهامی خاص)صورت های مالی اساسی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا - ب

   6صورت سود و زیان

   7صورت وضعیت مالی

   8صورت تغییرات در حقوق مالکانه

   9صورت جریان های نقدی

62-10یادداشت های توضیحی- ج

امضاسمتنام نماینده اشخاص حقوقی

آقای علی محمد علیخان زاده
عضو  موظف و 

رئیس هیات مدیره

آقای سیدعلیرضا عظیمی پور
نایب رئیس هیات مدیره  و 

مدیر عامل

عضو غیرموظف هیات مدیرهآقای علیرضا بیگدلی

عضو  موظف هیات مدیرهآقای سید علیرضا میرنیا

عضو غیر موظف هیات مدیرهآقای ابراهیم سوزنچی کاشانی

اجزاي تشكيل .  تقدیم مي شود1398  اسفند 29مربوط به سال مالي منتهي به  (سهامي خاص )به پيوست صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمایه گذاري آتيه صبا 

:دهنده صورت هاي مالي به قرار زیر است

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

با احترام

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت 

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1

. به تأیيد هيأت مدیره شرکت رسيده است1399/04/15تهيه شده و در تاریخ استانداردهای حسابداری   صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت طبق 

اعضای هیات مدیره 

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی

صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

شرکت طراحی و مهندسی بهور

شرکت آزادراه امیر کبیر
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1397سال 1398سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالعملیات در حال تداوم

53,729,9582,372,756درآمدهاي عملياتي

(553,151)(667,921)6بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي

3,062,0371,819,605سود ناخالص

(379,583)(433,117)7هاى فروش، ادارى و عمومى هزینه

0(129,139)8هزینه کاهش ارزش دریافتني ها

956,3541,265سایر درآمدها

(30,203)(59,477)10سایر هزینه ها

2,496,6581,411,083سود عملياتى

(30,848)(16,081)11هاى مالى هزینه

127,92360,917هاى غيرعملياتى سایر درآمدها و هزینه

2,488,5001,441,152سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته

191,182,5371,393,121سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته

3,671,0372,834,273سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

هزینه ماليات بر درآمد

3600سال جاري

(2,928)(1,597)36سال هاي قبل

3,669,4392,831,345سود خالص

قابل انتساب به

3,020,1212,431,467مالكان شرکت اصلي

649,318399,878منافع فاقد حق کنترل

سود پایه هر سهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

499282(ریال)عملياتي 

6(2)(ریال)غيرعملياتي 

498288(ریال)ناشي از عمليات در حال تداوم 

02(ریال)ناشي از عمليات متوقف شده 

13498290(ریال)سود پایه هر سهم 
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت سود و زیان تلفیقی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و 

.زیان جامع ارائه نشده است

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



(تجدید ارائه شده)
1398/12/291397/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها
دارایی های غیرجاری

2,105,7101,997,997                14داراییهای ثابت مشهود
706,588673,009                15سرمایه گذاری در امالک

59,347103,181                16سرقفلی
73,59172,618                17داراییهای نامشهود

342,51067,751                18دارایی های زیستی مولد
2,522,6342,838,315                19سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

67,13960,153                20سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت
21,69025,349                21دریافتنی های بلند مدت

4,326,5862,613,759                22بهای تمام شده اجرای طرح
1,1341,184                23سایر داراییها

10,226,9298,453,315جمع دارایی های غیرجاری
دارایی های جاری

24129,918274,779پيش پرداختها
25280,067108,330موجودي مواد و کاال

264,7550دارایي هاي زیستي غير مولد
213,415,7388,260,136دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

276,093,9745,530,916سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت
28334,903270,164موجودي نقد

10,259,35414,444,325جمع دارایی های جاری
20,486,28322,897,640جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه

295,000,0005,000,000سرمایه
30462,286581,039اندوخته قانوني

1859,082-31سایر اندوخته ها
7,217,2575,748,925سود انباشته

12,679,35811,339,046حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی
321,980,1371,265,268منافع فاقد حق کنترل
14,659,49512,604,315جمع حقوق مالکانه

بدهی ها
بدهی های غیرجاری

331,647,5421,251,859پرداختني هاي بلند مدت
340150,959تسهيالت مالي بلند مدت

3568,56754,650ذخيره مزایاي پایان خدمت کارکنان
1,716,1091,457,468جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری
332,604,9462,066,343پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها

364,5503,277ماليات پرداختني
371,047,2496,611,021سود سهام پرداختني

34445,091111,064تسهيالت مالي
388,84444,153پيش دریافتها

4,110,6808,835,859جمع بدهی های جاری
5,826,78910,293,328جمع بدهی ها

20,486,28522,897,642جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
صورت وضعیت مالی تلفیقی

1398 اسفند 29در تاریخ 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



سود انباشتهسایر اندوخته هااندوخته قانونیسرمایه
قابل انتساب به مالکان 

شرکت اصلی

منافع فاقد حق 

کنترل
جمع کل

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1397/01/015,000,000574,4239,0823,875,6703,721,763153,9073,875,670مانده در 

1397/01/015,000,000574,4239,0823,875,6703,721,763153,9073,875,670مانده تجدید ارائه شده در 

1397تغییرات حقوق مالکانه در سال 

2,831,3452,431,467399,8782,831,345--1397سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي سال 

6,707,0156,153,230553,7856,707,015--1397سود جامع سال 

(526,282)(128,593)(397,689)(526,282)---سود سهام مصوب

(12,569)(5,953)(6,616)(12,569)-6,616-تخصيص به اندوخته قانوني

1397/12/295,000,000581,0399,0826,168,1645,748,925419,2396,168,164مانده در 

1398تغییرات حقوق مالکانه در سال 

3,669,4393,020,121649,3183,669,439--1398سود خالص سال 

9,837,6038,769,0461,068,5579,837,603--1398سود جامع سال 

(1,962,000)(1,287,993)(674,007)(1,962,000)سود سهام مصوب

1,052,926403,000(649,926)(649,926)---خروج سود انباشته شرکت هاي فرعي منحل شده

(8,420)-(8,420)(8,420)8,420تخصيص به اندوخته قانوني

1398/12/295,000,000589,4599,0827,217,2577,436,693833,4918,270,184مانده در 

4
.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 



1397سال 1398سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

391,552,282579,966نقد حاصل از عمليات

1,552,282579,966جریان  خالص  ورود   نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(24,282)(90,726)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایي هاي ثابت مشهود

(527)-پرداخت هاي نقدي بري خرید دارایي هاي نامشهود

(70,271)-قرض الحسنه پرداختي به شرکت هاي گروه

(95,080)(90,726)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1,461,556484,886جریان خالص ورود نقد قبل از فعاليت هاي تامين مالي

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

(878,723)(1,462,616)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام

(878,723)(1,462,616)جریان خالص خروج  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

(393,837)(1,060)خالص کاهش در موجودي نقد

210,219604,056مانده وجه نقد در ابتداي سال

209,159210,219مانده وجه نقد در پایان سال

404,909,077270,000معامالت غیر نقدی

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت جریان های نقدی تلفیقی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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1397سال 1398سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

عملیات در حال تداوم

53,369,3702,733,672درآمدهاي عملياتي 

3,369,3702,733,672سود ناخالص

(209,485)(203,222)7هزینه هاي اداري و عمومي 

3,166,1482,524,187سود عملیاتی

0(128,238)8هزینه کاهش ارزش دریافتني ها

124,48847,423 سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي

3,042,3982,571,610سود خالص 

سود پایه هر سهم 

                    505                    634(ریال)عملياتي

                        9                        1(ریال)غيرعملياتي

                    514                    13634(ریال)سود پایه هر سهم
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.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت سود و زیان

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و 

.زیان جامع ارائه نشده است



(تجدید ارائه شده)

1398/12/291397/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها

دارایی های غیرجاری

141,126,0311,096,422دارایي هاي ثابت مشهود

15706,588673,009سرمایه گذاري در امالک

173,1503,484دارایي هاي نامشهود

202,310,4543,321,985سرمایه گذاري هاي بلندمدت

212,882,6941,547,146تسهيالت اعطایي بلند مدت

216,1808,920دریافتني هاي بلندمدت

7,035,0976,650,966جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

2416,68318,442پيش پرداخت ها

214,664,4708,496,457دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

273,082,3363,148,116سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

28209,161210,221موجودي نقد

7,972,65011,873,236جمع دارایی های جاری

15,007,74718,524,202جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

295,000,0005,000,000سرمایه

30500,000500,000اندوخته قانوني

7,796,6524,754,254سود انباشته

13,296,65210,254,254جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

359,3728,922ذخيره مزایاي پایان خدمت کارکنان

9,3728,922جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

331,517,3151,844,925پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها

362,4502,450ماليات پرداختني

37181,9576,413,650سود سهام پرداختني

1,701,7228,261,024جمع بدهی های جاری

1,711,0958,269,947جمع بدهی ها

15,007,74718,524,201جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

7
.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
صورت وضعیت مالی

1398 اسفند 29در تاریخ 



جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1397/01/015,000,000500,0002,529,7298,029,729مانده در 

5,000,000500,0002,529,7298,029,729

1397تغییرات حقوق مالکانه در سال 

2,571,6102,571,610--1397سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالي سال 

2,571,6102,571,610--1397سود جامع سال 

(347,085)(347,085)--سود سهام مصوب

1397/12/295,000,000500,0004,754,25410,254,254مانده در 

1398تغییرات حقوق مالکانه در سال 

3,042,3983,042,398--1398سود خالص سال 

3,042,3983,042,398--1398سود جامع سال 

1397/12/295,000,000500,0007,796,65213,296,652مانده در 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه
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1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



1397سال 1398سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

391,552,282579,966نقد حاصل از عمليات

1,552,282579,966جریان  خالص  ورود   نقد حاصل از فعالیت های  عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(24,282)(90,726)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایي هاي ثابت مشهود

(527)-پرداخت هاي نقدي بري خرید دارایي هاي نامشهود

(70,271)-قرض الحسنه پرداختي به شرکت هاي گروه

(95,080)(90,726)جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

1,461,556484,886جریان خالص ورود نقد قبل از فعاليت هاي تامين مالي

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

(878,723)(1,462,616)پرداخت هاي نقدي بابت سود سهام

(878,723)(1,462,616)جریان خالص خروج  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

(393,837)(1,060)خالص کاهش در موجودي نقد

210,219604,056مانده وجه نقد در ابتداي سال

209,159210,219مانده وجه نقد در پایان سال

404,909,077270,000معامالت غیر نقدی

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

صورت جریان های نقدی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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-1

-1-1

-1-2

-1-3

1398139713981397

نفرنفرنفرنفر

101433کارکنان دائم

2642522935کارکنان قراردادي

2742663238کارکنان پيمانكاري

29504050کارکنان مامور

3033167288

.سرمایه گذاري در دارایي هاي فيزیكي، پروژه هاي ساختماني با هدف کسب انتفاع- 3

:ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله - 4

.پذیرش سمت در صندوق هاي سرمایه گذاري- 4-1

ميانگين ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نيز تعداد کارکنان شرکتهاي خدماتي که بخشي از امور خدماتي گروه و شرکت اصلي را به عهده دارند،

:طي سال به شرح زیر بوده است

شرکت اصلیگروه

.مشارکت در تعهد پذیره نویسي اوراق بهادار- 4-3

.تضمين نقدشوندگي ، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار- 4-4

.اخذ تسهيالت مالي یا تحصيل دارایي یا اسناد اعتباري بانكي، افتتاح و اقدام به واردات و صادرات کاال در حدود قوانين و مقررات و مفاد اساسنامه- 5

 و شرکتهاي فرعي عمدتاً در زمينه هاي توليد و ساخت ماشين آالت صنعت راه آهن، سرمایه گذاري در اوراق بهادار،  اکتشاف و استخراج و فرآوري

. مي باشد8-2معادن، تامين و توليد تجهيزات ایمني راهها، خدمات مسافرتي و جهانگردي و امور بازرگاني و تجاري به شرح یادداشت 

تعداد کارکنان

24شرکت سرمایه گذاري آتيه صبا در تاریخ . و شرکتهاي فرعي آن است (شرکت اصلي)سهامي خاص - گروه شامل شرکت سرمایه گذاري آتيه صبا

 در اداره ثبت شرکت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده272718 به صورت شرکت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 1385خرداد 

 مورخ11303شرکت سرمایه گذاري آتيه صبا جزء واحدهاي تجاري فرعي صندوق بازنشستگي کشوري مي باشد و همچنين شرکت تحت شماره . است

. واقع است5پالک -نبش رام–خيابان پاسداران خيابان حجت سوري -مرکز اصلي آن در تهران.  نزد سازمان بورس به ثبت رسيده است1393/10/07
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

تاریخچه و فعالیت 

تاریخچه

.تامين مالي بازار گرداني اوراق بهادار- 4-2

فعالیت های اصلی 

: اساسنامه عبارتست از3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده -الف

سرمایه گذاري در سهام سهم الشرکه ، واحدهاي سرمایه گذاري صندوق ها یا سایر اوراق بهادار داراي حق راي شرکت ها، موسسات یا صندوق هاي - 1

سرمایه گذاري با هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهایي یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاري سرمایه 

.پذیر را دراختيار نگرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه نيابد

.سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار که به طور معمول داراي حق راي نيست و توانایي انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمي دهد- 2

موضوع فعالیت های فرعی-ب

.سرمایه گذاري در مسكوکات ، فلزات گرانبها، گواهي سپرده ي بانكي و سپرده هاي سرمایه گذاري نزد بانک ها و موسسات مالي اعتباري مجاز- 1

سرمایه گذاري در سهام سهم الشرکه واحدهاي سرمایه گذاري صندوق یا اوراق بهادار داراي حق راي شرکت ها، موسسات یا صندوق هاي سرمایه - 2

گذاري با هدف کسب انتفاع به طوري که به تنهایي یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه گذاري سرمایه پذیر را 

.در اختيار گرفته یا در آن نفوذ قابل مالحظه بيابد



:استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم اجرا نیستند 2-

((مالیات بر درآمد)) با عنوان 35 استاندارد حسابداری 2-1-

.بر شرکت، وجود نداشته است« ماليات بر در آمد» با عنوان 35آثار با اهميت آتي ناشي از اجراي استاندارد حسابداري 

-3

-3-1

3-2-

3-2-1-

3-2-2-

3-2-3-

3-2-4-

-3-3

-3-4

3-4-1-

3-4-2-

3-4-3-

3-4-4-

درآمد عملياتي به ارزش منصافانه ما به ازاي دریافتي یا دریافتني و به کسر مبالغ برآوردي از بابت برگشت از فروش و تخفيفات اندازه گيري 

.مي شود 

.درآمد عملياتي حاصل از فروش کاال ، در زمان تحویل کاال به مشتري ، شناسایي مي گردد 

.درآمد ارائه خدمات، در زمان ارائه خدمات، شناسایي مي گردد 

صورتهاي مالي تلفيق گروه و شرکت اصلي بر مبناي بهاي تمام شده تاریخي تهيه و در خصوص دارایي ها و بدهي هاي شرکت فرعي بين المللي تأمين 

.از ارزشهاي جاري استفاده شده است (سهامي خاص و در حال تصفيه)قطعات توسعه آتيه صبا
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درآمد حاصل از خدمات پيمانكاري، بيانگر ارزش کار انجام شده طي سال مالي مي باشد که با توجه به ميزان تكميل پيمان با استفاده از 

نسبت مخارج تحمل شده پيمان جهت کار انجام شده تا تاریخ ترازنامه به برآورد کل مخارج پيمان تعيين مي گردد و در نتيجه دربرگيرنده 

جهت کليه زیان هاي قابل پيش بيني تا تكميل هر پيمان ذخيره الزم محاسبه و در حسابها منظور مي . مبالغ صورت وضعيت نشده مي باشد

.گردد

مبانی تلفیق

آن پس از (شرکتهاي تحت کنترل شرکت اصلي )صورتهاي مالي تلفيقي، حاصل تجميع اقالم صورتهاي مالي شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي 

.حذف معامالت و مانده  حسابهاي درون گروهي و سود و زیان تحقق نيافته ناشي از معامالت فيمابين است

در مورد شرکتهاي فرعي تحصيل شده طي سال، نتایج عمليات آن از تاریخي که کنترل آن به طور موثر به شرکت اصلي منتقل مي شود و در

.مورد شرکتهاي فرعي واگذار شده، نتایج عمليات  آن تا زمان  واگذاري، در صورت  سود و زیان  تلفيقي  منظور مي گردد

 آذر ماه هر سال خاتمه مى30در  (سهامي خاص)سال مالى شرکت فرعى سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري 

با این وجود، در صورت وقوع هر گونه.  گيرد با این حال، صورت  هاى مالى شرکت مذکور به همان ترتيب در تلفيق مورد استفاده قرار مى.  یابد

آثار آن از طریق اعمال. رویدادى تا تاریخ صورت  هاى مالى شرکت اصلى که تأثير عمده  اى بر کليت صورت  هاى مالى تلفيقى داشته باشد

به (سهامي خاص)تعدیالت الزم در اقالم صورت  هاى مالى شرکت فرعي سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري 

.حساب گرفته مي شود

صورتهاي مالي تلفيقي، با استفاده از رویه هاي حسابداري یكسان در مورد معامالت و سایر رویدادهاي مشابهي که تحت شرایط یكسان رخ

.داده اند، تهيه مي شود

سرقفلی

مازاد بهاي تمام شده تحصيل سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي. حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري از نوع تحصيل بر اساس روش خرید انجام مي شود

مشمول تلفيق و شرکتهاي وابسته مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش دفتري خالص دارایي هاي قابل تشخيص آنها در زمان

سرقفلي ناشي از تحصيل شرکتهاي وابسته جزو مبلغ دفتري.  سال به روش خط مستقيم مستهلک مي شود20تحصيل به عنوان سرقفلي شناسایي و طي

عالوه بر این سرقفلي به بهاي تمام شده پس از کسر استهالک انباشته. سرمایه گذاري بلند مدت در شرکتهاي وابسته در ترازنامه تلفيقي منعكس مي شود

.و کاهش ارزش انباشته منعكس مي شود

درآمد عملیاتی 
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اهم رویه های حسابداری

مبنای تهیه صورتهای مالی 



-3-5

-3-5-1

-3-6

-3-7

3-7-1-

3-7-2-

دارایی

ساختمان

تاسيسات 

ماشين آالت و تجهيزات

وسایل نقليه

اثاثه و منصوبات

ابزارآالت

سرمایه گذاری در امالک

براي دارایي هاي ثابتي که طي ماه تحصيل مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گيرد ، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها-3-7-2-1

در مواردي که هر یک از دارایي هاي استهالک پذیر پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل کار یا علل دیگر. منظور مي شود 

. درصد نرخ استهالک منعكس در جدول باالست30براي مدتي مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهالک آن براي مدت یاد شده معادل 
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درآمد سرمایه گذاری در . سرمایه گذاری در امالک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود

سرمایه گذاری در . امالک، به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود

امالک شامل سرمایه گذاری  در زمین  یا ساختمانی  است  که  عملیات  ساخت  و توسعه  آن  به  اتمام  رسیده  و به  جهت  ارزش  بالقوه ای  که  از نظر سرمایه گذاری  

.و نه  به قصد استفاده  توسط  گروه و شرکت نگهداری  می شود (افزایش ارزش و اجاره)دارد 

-3-8

خط مستقيم  ساله6

خط مستقيم  ساله10  و 6 و 5 و 3

خط مستقيم ساله10 و 8 و 4

خط مستقيم  ساله25

نزولي/ خط مستقيمدرصد20درصد و 15-  ساله 10 و6 و 5  

نزولي/ خط مستقيم ساله10 و 8-  درصد25 درصد و 12 درصد و 10

روش استهالكنرخ استهالك
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تسعیر ارز 

اقالم پولي ارزي با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ ترازنامه و اقالم غير پولي که به بهاي تمام شده تاریخي بر حسب ارز ثبت شده است ، با نرخ 

تفاوت ها ي ناشي از تسویه یا تسعير اقالم پولي ارزي به عنوان درآمد یا هزینه دوره . ارز قابل دسترس در تاریخ انجام معامله، تسعير مي شود

.وقوع شناسایي و در صورت سود و زیان گزارش مي شود

مخارج تامین مالی 

دارایي هاي  "مخارج تامين مالي در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایي مي شود به استثناي مخارجي که مستقيما قابل انتساب به تحصيل 

.است "واجد شرایط

دارایی های ثابت مشهود 

مخارج بعدي مرتبط با دارایي هاي ثابت مشهود که موجب بهبود. دارایي هاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري مي شود

وضعيت دارایي در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابي شده اوليه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادي حاصل از دارایي شود، به مبلغ

مخارج روزمره تعمير و نگهداري دارایي ها که به منظور. دفتري دارایي اضافه و طي عمر مفيد باقيمانده دارایي هاي مربوط مستهلک مي شود

.حفظ وضعيت دارایي در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابي شده اوليه دارایي انجام مي شود ، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایي گردد 

(شامل عمر مفيد برآوردي )استهالک دارایي هاي ثابت مشهود با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار

 تير ماه31 اصالحي قانون جدید ماليات هاي مستقيم مصوب 149دارایي هاي مربوط و با در نظر گرفتن آیين نامه استهالکات موضوع ماده

: سازمان امورمالياتي و براساس نرخ ها و روشهاي زیر محاسبه مي شود1395/11/04 مورخ 200/95/78 و به موجب بخشنامه 1394



-3-9

-3-10

3-10-1-

3-10-2-

روش استهالكنرخ استهالك نوع دارایی 

خط مستقیمساله3دانش فنی

خط مستقیمساله3نرم افزار رایانه ای 

-3-11

3-11-1-

نرخ  استهالک /  دوره 

( به بعد1394زایش از سال )گله  شيري   

3-11-2-

از هزینه استهالک% 85دارایي هاي  زیستي  مولد با توجه  به  عمر مفيد برآوردي  دارایي ها و ارزش  اسقاط  براساس  نرخ ها و روشهاي  زیر مستهلک  مي شود و 

:به حساب گوساله قبل تولد تسهيم مي گردد% 15گله شيري به حساب بهاي تمام شده شير و 

مشارکت در احداث آزاد راه

 هيئت محترم وزیران، طرف مشارکت عهده دار تامين مالي پروژه تا مرحله بهره 1395/02/19هـ مورخ 52995/ت18526 تصویب نامه شماره 2طبق بند 

هزینه  (%30)گذاري حداکثر تا ميزان سي درصد وزارت راه و شهرسازي نيز بخشي از احتياجات سرمایه. برداري و تسویه حساب کامل هزینه ها مي باشد

قوانين بودجه سنواتي و سایر منابع مصوب  (40702080)ها را تعهد و از محل اعتبار طرح مشارکت در احداث آزادراه شرق سپاهان به شماره طبقه بندي 

.مربوط تامين و طبق قرارداد منعقده به حساب طرف مشارکت واریز مي نماید

روش دارایي 

مخارجي از قبيل مخارج معرفي یک محصول یا خدمت جدید. دارایي هاي نامشهود ، بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري و در حسابها ثبت مي شود 

مانند مخارج تبليغات، مخارج انجام فعاليت تجاري دریک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداري،

شناسایي مخارج در مبلغ دفتري یک دارایي نامشهود، هنگامي که دارایي آماده بهره. عمومي و فروش در بهاي تمام شده دارایي نامشهود منظور نمي شود

.بنابراین، مخارج تحمل شده براي استفاده یا بكار گيري مجدد یک دارایي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي شود. برداري است، متوقف مي شود
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دارایی های نامشهود 

خط مستقيم شكم زایش3

 براساس دستورالعمل 1394 بر اساس نظر کارشناس رسمي دادگستري برآورد مي گردیده است که از ابتداي سال 1393ارزش اسقاط گله شيري تا سال 

.بهاي تمام شده دام تغيير یافته است% 50شرکت صنایع شير ایران به 

استهالک دارایي هاي نامشهود با عمر مفيد معين، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش

:هاي زیر محاسبه مي شود

 دارایی های زیستی مولد

مخارج  توليد در رابطه  با دارایيهاي  زیستي  مولد تا زمان . برمبناي  بهاي  تمام  شده  شناسایي  مي شود (گله  شيري  و درختان  ميوه )دارایي هاي  زیستي  مولد 

این گونه  مخارج  پس از بهره برداري ، تنها در صورتي  به  بهاي  تمام  شده . آماده سازي  این  دارایي ها براي  آغاز بهره برداري  به  بهاي  تمام  شده  منظور مي شود

سایر مخارج  توليد در دوره  وقوع  به  سود و زیان  منظور. اضافه  مي شود که  موجب  افزایش  عمر مفيد دارایي  یا بهبود اساسي  در کيفيت  بازدهي آنها شود

هرگونه امحاء در دارایي زیستي مولد و  هزینه هاي  داشت به عنوان هزینه هاي جاري  تلقي و به حساب سود و زیان منتقل مي گردد هزینه.  مي شود

.به حساب بهاي تمام شده گوساله قبل تولد منظور مي گردد  (سربار –دستمزد  –مواد ) ماه به باال شامل 8هاي توليد  دامهاي  آبستن 

 استهالك دارایی های زیستی مولد



-3-12

-3-12-1

مواداولیه و بسته بندی

کاالی درجریان ساخت

کاالی ساخته شده

قطعات و لوازم یدکی

سایر موجودیها

-3-13

-3-14

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

میانگین موزون متحرك
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موجودی مواد و کاال

در صورت. گروه هاي اقالم مشابه ارزشيابي مي شود/ هر یک از اقالم « اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش  فروش » موجودي مواد و کاال به 

بهاي تمام شده. فزوني بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودي شناسائي مي شود

:موجودیها با بكارگيري روشهاي زیر تعيين مي گردد

روش مورد استفاده

میانگین موزون متحرك

مواد مصرفی و سهم مناسبی از دستمزد و سربار

میانگین موزون متحرك

میانگین موزون متحرك

ذخيره مزایاي پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاي مستمر براي هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها 

.منظور مي شود

بهای تمام شده اجرای طرح

نظر به قابليت بازیافت هزینه هاي انجام شده طرح احداث آزاد راه شرق سپاهان، از محل عواید ریالي حاصل از خدمات اجراي طرح، بموجب قانون احداث 

 مجلس شوراي اسالمي و مصوب 1366/08/24پروژهاي عمراني بخش راه و شهرسازي از طریق مشارکت بانكها و سایر منابع مالي و پولي کشور مصوب مورخ 

، کليه هزینه هاي صرف شده در دوره ساخت تحت این عنوان منعكس شده و پس از 1394/01/26هـ مورخ 51321ت7505هيئت محترم وزیران به شماره 

. برداري آغاز و مبلغ هزینه دوره احداث، ازمحل مازاد منافع بهره برداري نسبت به هزینه هاي بهره برداري قابل بازیافت مي باشد-اتمام دوره ساخت، دوره بهره

به عبارتي در دوره بهره برداري، ابتدا هزینه هاي بهره برداري از منافع بهره برداري وضع شده کسر و مازاد منافع صرف استهالک هزینه هاي احداث خواهد 

.شد

 درصد آن سهم هزینه 15 درصد درآمدهاي ساليانه آزادراه که 20معادل ( سال10)سهم درآمد شرکت فرعي کنار گذر شرق سپاهان، در دوره بهره برداري

. درصد آن سهم هزینه هاي دوره بهره برداري مي باشد5هاي نگهداري و 
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-3-15

:اندازه گیری

:سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعي

سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

سایر سرمایه گذاري هاي بلند مدت

سرمایه گذاري در امالک

: های جاری سرمایه گذاری

سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاریهاي جاري

: شناخت درآمد

سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي

سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

سایر سرمایه گذاري هاي جاري و بلندمدت در 

سهام شرکت ها

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و براوردها4-

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

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری4-1-1-

این سرمایه گذاري ها با . هيات مدیره با بررسي نگهداشت سرمایه و نقدینگي مورد نياز، قصد نگهداري  سرمایه گذاري هاي بلندمدت براي  مدت  طوالني را  دارد

.قصد استفاده  مستمر توسط  شرکت نگهداري  مي شود و هدف  آن  نگهداري  پرتفویي  از سرمایه گذاري ها جهت  تامين  درآمد و یا رشد سرمایه  براي  شرکت است 

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومي مشمول تلفيق

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومي روش ارزش ویژه

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومي 

تا تاریخ )صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومي 

تا تاریخ )صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هر اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هر 

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش اقل بهاي  تمام شده و خالص ارزش فروش 

شرکت اصلیتلفیقی گروه
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 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند  29سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاری ها 

بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته مشمول تلفيق

بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته ارزش ویژه

بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته هر 

بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته بهاي تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته هر 



1398139713981397یادداشتدرآمد های عملیاتی 5-
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1264,81893,01400-5فروش خالص

2451,386514,57500-5درآمد ارائه خدمات

33,013,7541,765,1673,369,3702,733,672-5سود سرمایه گذاري ها

3,729,9582,372,7563,369,3702,733,672

فروش خالص-5-1

13981397
ميليون ریالميليون ریال:داخلي

237,00661,319(گاردریل و عالئم سازي ) فروش محصوالت توليدي

-27,818فروش توليدات کشاورزي و دارایي هاي زیستي غير مولد

32,472-(سيمان و دوربين و نيوجرسي )فروش کاالي تجاري

264,82493,791

(777)(6)برگشت از فروش و تخفيفات: کسر مي شود

264,81893,014

.فروش محصوالت توليدي گاردریل و کاالي تجاري تماماً مربوط به شرکت توليدي تجهيزات ایمني راهها مي باشد
:درآمد ارائه خدمات-5-2

13981397
میلیون ریالمیلیون ریال:گروه

441,399487,923 درآمد حاصل از قرارداد گردشگري بازنشستگان کشوري

6,824870 درآمد حاصل از تورهاي خارجي و عتبات

14,714- فروش بليط هاي هوایي داخلي و خارجي

2,259- حق الزحمه خدمات حقوقي 

3,1638,809سایر خدمات

451,386514,575

:سود سرمایه گذاری ها-5-3

1398139713981397یادداشت

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

11,164,452511,0202,316,3881,565,218-3-5درآمد سود سهام

21,110,160757,413344,148676,323-3-5سود فروش سهام 

182,2600-3200,219-3-5سود صندوق هاي سرمایه گذاري

168,767318,006156,418318,006سود سپرده هاي بانكي

370,157174,126370,157174,126مشارکت پروژه احداث آزادراه کنار گذر شرق سپاهان (زیان) سود

4,60200-سایر درآمدها

3,013,7541,765,1673,369,3702,733,672

1398139713981397:درآمد سود سهام  5-3-1-

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

100655,738228,269-1-3-5سود سهام شرکتهاي فرعي

2001,017,7941,015,108-1-3-5سود سهام شرکتهاي وابسته

31,164,452511,020642,856321,841-1-3-5سود سهام سایر شرکتها

1,164,452511,0202,316,3881,565,218جمع درآمد سود سهام
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

شرکت اصلیگروه

گروه

شرکت اصلیگروه

شرکت اصلی گروه

گروه



:درآمد سود سهام شرکت اصلي در شرکت هاي فرعي به شرح ذیل مي باشد5-3-1-1-

13981397
میلیون ریالمیلیون ریال

445,738217,769

-210,000شرکت معدني و صنعتي کاوشگران

10,500-شرکت حمل و نقل پرشين گلف

655,738228,269

:درآمد سود سهام شرکت اصلي در شرکت هاي وابسته به شرح ذیل مي باشد5-3-1-2-

13981397
میلیون ریالمیلیون ریال

930,202597,610شرکت پتروشيمي خراسان

42,49752,211   شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

34,41820,399شرکت کاشي و سراميک سعدي

9,1269,485شرکت گروه فن آوا 

1,51141,707شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

40293,696شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري

1,017,7941,015,108

:درآمد سود سهام شرکت اصلي در سایر شرکت هاي سرمایه پذیر به شرح ذیل مي باشد5-3-1-3-

13981397
میلیون ریالمیلیون ریال

262,930140,931شرکت پتروشيمي امير کبير

210,882115,901شرکت پترو شيمي فن آوران

42,97520,620شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

35,99517,140شرکت نفت سپاهان

23,95111,971شرکت پتروشيمي جم

17,6200شرکت سرمایه گذاري دارویي تأمين

16,4835,505شرکت ملي صنایع مس ایران 

9,9160شرکت فوالد خوزستان

6,8730شرکت پاالیش نفت بندر عباس

3,8860شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

3,0800شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمين

2,3100شرکت تامين سرمایه نوین

2,0290شرکت توسعه صنایع بهشهر

1,3831,695شرکت شير پاستوریزه پگاه فارس

2204,716شرکت نفت پاسارگاد 

1002,294شرکت سخت آژند

535-شرکت بيمه دانا

464-شرکت صنایع شيميائي ایران

2,22469سایر

642,856321,841جمع

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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شرکت گروه سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري



:سود فروش سهام در شرکت اصلی به شرح  ذیل می باشد5-3-2-

بهای تمام 

شده

 بهای فروش 

رفته

 سود حاصل 

از فروش

بهای تمام 

شده

 بهای فروش 

رفته

سود حاصل 

از فروش

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

50,618171,558120,9401,75314,92813,175شرکت گروه صنعتي ملي 

19,479128,190108,711000شرکت بيمه دانا

4,14949,10444,955000شرکت شير پاستوریزه پگاه فارس 

52,20962,34410,135000شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

30,06536,3116,24763,709118,54354,834شرکت پتروشيمي جم 

20,82830,89310,065000شرکت پاالیش نفت بندر عباس

19,97528,9218,946000شرکت ملي صنایع مس ایران

32,39339,2946,901000شرکت ایران خودرو 

37,29743,9276,630000شرکت پاالیش نفت اصفهان

4,902000   47,33252,234شرکت سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين

13,43616,3642,928000شرکت مبين وان کيش

3,3336,1442,811000شرکت صنایع شيميایي ایران

14,26616,9042,638000شرکت سرمایه گذاري خوارزمي

24,12726,4502,323000شرکت فوالد خوزستان

10,21911,8611,642000شرکت توسعه صنایع بهشهر

16,51917,6921,173000شرکت عمران و توسعه شاهد

5,7456,7731,0282,4532,723270شرکت توسعه بازرگاني آهن و فوالد ميالد 

1,3231,874551000شرکت کيسون

1,5271,896369000شرکت سرمایه گذاري البرز

1,9382,121183000شرکت تامين سرمایه نوین

50457571293,746349,99256,246شرکت بانک گردشگري

00057,710478,614420,904شرکت پتروشيمي فن آوران 

000293,420423,721130,301شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

0004,1374,617480شرکت قاسم ایران 

000108221113شرکت گروه فن آوا

407,282751,430344,148717,0361,393,359676,323

1398سود واحدهای حاصل از صندوق های سرمایه گذاری شرکت اصلی5-3-3-

میلیون ریال

49,991صندوق سرمایه گذاري پارند پایدار سپهر

38,696صندوق اختصاصي بازارگرداني ارزش آفرین

28,645صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت امين یكم

24,476اعتماد آفرین پارسيان.صندوق س

20,890صندوق سرمایه گذاري تجربه ایرانيان بانک آینده

19,562صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت کمند

182,260

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

13981397
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:جدول مقایسه اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده مربوط-5-4

درآمد 

عملیاتی

بهای تمام 

شده درآمد 

عملیاتی

سود ناخالص

درصد سود 

ناخالص به 

درآمد 

عملیاتی

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالگروه

فروش خالص

151,46363.91(85,543)237,006فروش محصوالت تجهيزات ایمني راه ها

(133.14)(33,663)(58,946)25,283شيرخام

(313.02)(7,935)(10,470)2,535گوساله نر

451,386448,837900,223199.44درآمد ارائه خدمات

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی - 6

جمعارائه خدماتفروشجمعارائه خدماتفروش

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

17,796-172,14117,796-172,141مواد مستقيم مصرفي

42,14632,17274,31824,81728,62053,437دستمزد مستقيم

420,405420,405-409,507409,507(هتل گردشگروحمل ونقل گردشگر)مخارج مستقيم تورها

:سربار ساخت

28,0712,18930,26017,5055,38522,890دستمزد غير مستقيم

371-640371-640مواد غير مستقيم

2,897-24,3452,897-24,345استهالک

71,4646,22777,69118,6485,08223,730سایر

338,807450,095788,90282,034459,492541,526

(22,404)-(22,404)(21,063)-(21,063)هزینه هاي جذب نشده 

317,744450,095767,83959,630459,492519,122جمع هزینه هاي ساخت

--(15,909)-(15,909)سرشكن هزینه هاي پشتيباني به بخشهاي اداري و فروش

5,611-5,611(127,468)-(127,468)کاهش موجودي هاي در جریان ساخت(افزایش)

174,367450,095624,46265,241459,492524,733بهاي تمام شده کاالي توليد شده 

4,313-4,313(21,255)-(21,255)کاهش موجودي هاي ساخته شده(افزایش)

(15,289)-(15,289)(342)-(342)تعدیالت

152,770450,095602,86554,265459,492513,758بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

27,485-64,12527,485-64,125بهاي تمام شده کاالي تجاري فروش رفته                             

11,90911,909-931931-بهاي تمام شده پيمان  هاي بلند مدت            

216,895451,026667,92181,750471,401553,151بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

13981397

گروه
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هزینه های فروش ،اداری و عمومی7-

1398139713981397یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

138,568163,40950,23568,163حقوق و دستمزد و مزایا

20,40416,3177,4416,723بيمه سهم کارفرما و بيمه بيكاري

16,69616,5513,3557,942مزایاي پایان خدمت و بازخرید مرخصي کارکنان

13,56013,9286,05810,053کمكهاي غير نقدي

146,84355,46743,94340,199-7هزینه هاي کارکنان خدماتي

35,28738,63427,87124,258استهالک دارایي ها

212,233012,2330-7هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاري ها

8,61411,5346,33411,214تعمير و نگهداري ساختمان و تاسيسات 

5,8265,2992,7113,118بيمه درمان تكميلي کارکنان

2,5053,1151,2592,622ملزومات و نوشت افزار 

3,2907,5051,6884,082حق الزحمه مشاورین

8471,4808471,480بيمه دارایي هاي ثابت مشهود و امالک

7171,9164001,800هزینه هاي حقوقي و ثبتي

5671,396322322حق حضور در جلسات هيئت مدیره

561,61056409آگهي،تبليغات،بازاریابي، توزیع و فروش

305,55105,129-7پاداش هيئت مدیره 

03,2710395عوارض شهرداري و جرائم دولتي

127,10632,59838,47121,576سایر هزینه ها

433,117379,583203,222209,485

-7-1

-7-2

-7-3
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاري ها مربوط به سرمایه گذاري در شرکت پترو آتيه صبا و موسسه حقوقي دادگران مي باشد که به دليل 

.انحالل این شرکت ها بر اساس خالص ارزش دفتري آن ها محاسبه شده است

 نفر ، از طریق انعقاد قرارداد با موسسه حقوقي دادگران پرداخت گردیده که قرارداد مربوطه در 40حقوق و مزایاي نيروهاي خدماتي به تعداد 

. به اتمام رسيده است 1398/12/29تاریخ 

شرکت گروه

. پرداخت و هزینه شده است1397 بوده که در سال 1396هزینه پاداش هيئت مدیره مربوط به عملكرد سال 



هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها -8

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

129,1390128,2380هزینه مطالبات مشكوک الوصول

سایر درآمدها-9

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

---27,471ارزش منصفانه توليدات کشاورزي

---4,185خالص ارزش منصفانه دارایي هاي زیستي غير مولد

---24,597درآمد فروش محصوالت سویا و ذرت و علوفه اي

--1011,265سایر

56,354       1,265        --

سایر هزینه ها10-

1398139713981397یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

--5,9537,799استهالک سرقفلي

--21,06322,404هزینه هاي جذب نشده در  توليد

---22,667بهاي تمام شده محصوالت سویا و ذرت علوفه اي

---9,794سایر

59,47730,203--

هزینه های مالی11-

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

--1,51123,621تسهيالت دریافتي از بانكها

--14,2637,227هزینه بهره اوراق مشارکت و جرائم بانكي

--307کارمزد اعتبارات دریافتي

16,08130,848--

سایر درآمد ها و هزینه های غیرعملیاتی12-

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,54453,1641,72037,705سود سپرده هاي بانكي

1,0455,9221,0475,813سود تسعير دارایي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات

--3,728-سود اوراق مشارکت

--(6,071)-1396 سنوات قبل 169ماليات عملكرد و حقوق و تكليفي و جرائم ماده 

4,3344,1751,7213,905سایر

7,92360,9174,48847,423

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

شرکتگروه

گروه

 ميليون ریال مربوط به مطالبات از شرکت هاي پترو آتيه صبا، بازرگاني نوین کاسپين ، پاک آتيه صبا و موسسه حقوقي دادگران 129.139در سال مورد گزارش مبلغ 

.مي باشد که به دليل انحالل این شرکت ها بر اساس خالص ارزش دفتري آن ها محاسبه شده است

شرکتگروه

شرکت

21

شرکتگروه

شرکتگروه



پایه هر سهم (زیان)مبنای محاسبه سود 13-

1398139713981397

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

عملياتي- سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

اثر مالياتي

عملياتي- سهم منافع فاقد حق کنترل از سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

قابل انتساب به مالكان شرکت اصلي- عملياتي - سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

غيرعملياتي- سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

اثر مالياتي

غيرعملياتي- سهم منافع فاقد حق کنترل از سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

قابل انتساب به مالكان شرکت - غيرعملياتي - سود ناشي از عمليات در حال تداوم 

اصلي

ناشي از عمليات متوقف شده (زیان)سود 

اثر مالياتي

ناشي از عمليات متوقف شده (زیان)سهم منافع فاقد حق کنترل از سود 

قابل انتساب به مالكان شرکت اصلي- ناشي از عمليات متوقف شده  (زیان)سود 

سود خالص

اثر مالياتي

سهم منافع فاقد حق کنترل از سود خالص

قابل انتساب به مالكان شرکت اصلي- سود خالص 

1398139713981397

تعدادتعدادتعدادتعداد

........................................ميانگين موزون تعداد سهام عادي

(..........)(..........)(..........)(..........)(از جمله سهام شرکت در مالكيت شرکت هاي فرعي)ميانگين موزون تعداد سهام خزانه 

........................................ميانگين موزون تعداد سهام عادي

شرکتگروه

شرکتگروه
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 



دارایی های ثابت مشهود- 14

گروه- 14-1

تاسیساتساختمانزمین
ماشین آالت 

و تجهیزات

وسایل 

نقلیه

اثاثه و 

منصوبات
جمعابزار آالت

دارایی های در 

جریان تکمیل

پیش پرداخت 

های

 سرمایه ای

اقالم سرمایه 

ای در انبار
جمع

بهای تمام شده

13971,165,788302,69363,5456,31218,56472,2863,0411,632,229152,46044,93948,4601,878,088مانده در ابتداي سال 

5,6264,58715,1856,5364,43911,2042,67450,250183,02218,6220251,894افزایش

(23)000(23)0(23)00000واگذار شده

(5,153)(5,313)(32,775)6,108002,85905,937014,90418,031سایر نقل و انتقاالت و تغييرات

13971,177,522307,28078,73015,70723,00389,4045,7151,697,360353,51330,78643,1472,124,806مانده در پایان سال 

1,0399419422,1233,1437,9404,49120,61932,59489,8052,013145,031افزایش

037,89300037,893(2)(269)00038,164واگذار شده

(27,732)(38,164)(20,689)(178,529)0173,47736,1730000209,650سایر نقل و انتقاالت و تغييرات

13981,178,561481,698115,84555,99425,87797,34110,2061,965,522207,57899,9026,9962,279,998مانده در پایان سال 

استهالك انباشته 

1397023,79114,9835,2036,65733,4142,72786,7750016086,935مانده در ابتداي سال 

014,7468,0631,0393,02412,70730339,88200039,882استهالک

(8)000(8)0(8)0000واگذار شده

1397038,53723,0466,2429,68146,1133,030126,64900160126,809مانده در پایان سال 

013,18213,3352,0333,28514,5561,35947,74900047,749استهالک

(271)000(271)(2)(269)0000واگذار شده

1398051,71936,3818,27512,69760,6674,389174,12700160174,287مانده در پایان سال 

13981,178,561429,98079,46447,71913,18036,6745,8171,791,394207,57899,9026,8362,105,710مبلغ دفتری در پایان سال 

13971,177,522268,74355,6849,46513,32243,2902,6851,570,711353,51330,78642,9871,997,997مبلغ دفتری در پایان سال 

23

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

. ميليون ریال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حریق ، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار است 1.064.558دارایيهاي ثابت مشهود تا ارزش - 14-1-1



شرکت- 14-2

جمعاثاثه و منصوباتوسایل نقلیهتاسیساتساختمانزمین
پیش پرداخت های

 سرمایه ای
جمع

بهای تمام شده

1397877,232163,47151,1057,80244,1501,143,7605,2571,149,017مانده در ابتداي سال 

10,4804,3718,75123,60268024,282--افزایش

-(5,937)5,9375,937----سایر نقل و انتقاالت و تغييرات

1,173,299-1397877,232163,47161,58512,17358,8381,173,299مانده در پایان سال 

1,230861,31689,41090,726---افزایش

(33,580)0(33,580)00(80)(3,500)(30,000)انتقال به سرمایه گذاري در امالک

1398847,232159,97161,50513,40358,9241,141,03589,4101,230,445مانده در پایان سال 

استهالك انباشته 

52,863-19,62411,6623,10818,46952,863-1397مانده در ابتداي سال 

24,014-6,5406,0381,40510,03124,014-استهالک

76,877-26,16417,7004,51328,50076,877-1397مانده در پایان سال 

27,537-6,5397,1931,99611,80927,537-استهالک

104,414-32,70324,8936,50940,309104,414-1398مانده در پایان سال 

1,126,031-1398847,232127,26836,6126,89418,6151,036,621مبلغ دفتری در پایان سال 

1,096,422-1397877,232137,30743,8857,66030,3381,096,422مبلغ دفتری در پایان سال 

24

.  ميليون ریال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حریق ، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار است 392،108دارایيهاي ثابت مشهود تا ارزش - 14-2-1

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



سرمایه گذاری در امالك15-

1397/12/29 1398/12/29 1397/12/29 1398/12/29  یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1332,000101,609332,000332,000-15ساختمان  دولت

2225,00014,400225,000225,000-15ملک تجاري سيدخندان

3101,609332,000101,609101,609-15ساختمان ميرعماد

433,579033,5790-15ساختمان پدیدار

514,400225,00014,40014,400-15آپارتمان سعادت آباد

706,588673,009706,588673,009

15-1-

15-2-

15-3-

. طبقه مي باشد2 متر مربع و شامل 554.04ساختمان اداري پدیدار واقع در خيابان آفریقا ، خيابان پدیدار به مساحت -15-4

15-5-

سرقفلی16-

 1398/12/29 1397/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

155,988155,988بهاي تمام شده در ابتداي سال
0(78,564)سرقفلي واگذار شده طي سال

77,424155,988بهاي تمام شده در پایان سال

52,80645,007استهالک انباشته در ابتداي سال

3,8717,799استهالک سال 

(38,600)سرقفلي واگذار شده طي سال

18,07752,806استهالک انباشته در پایان سال
59,347103,181مبلغ دفتري 

16-1-

25

در شناسایي بخشي از سرقفلي تلفيقي ناشي از تحصيل سهام شرکت فرعي توليدي و تجهيزات ایمني راهها از ارزش منصفانه خالص دارایيهاي آن 

. استفاده شده است1395/06/31براساس نظر کارشناسي رسمي دادگستري به تاریخ 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 394ملک تجاري سيد خندان واقع در ضلع شمال شرقي پل سيد خندان مي باشد وشامل یک باب مغازه سه دهنه، با کاربري تجاري به مساحت 

.امالک مزبور در قبال مطالبات از شرکت خدمات صندوق بازنشستگي کشوري دریافت  گردیده است. مترمربع مي باشد

 واحد آپارتمان مسكوني به نشاني خيابان مطهري خيابان ميرعماد کوچه چهاردهم 10ساختمان ميرعماد شامل یک باب ساختمان مشتمل بر 

 ميليون ریال در مقابل  خطرات احتمالي ناشي از 53،920ساختمان هاي ميرعماد،سعادت آباد و سيدخندان تا ارزش . مي باشد4پالک 

.حریق،سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد

 مترمربع مي باشد و از شرکت فرعي تجهيزات ایمني راه ها خریداري و 156آپارتمان سعادت آباد در خيابان سعادت آباد،کوي فراز و به مساحت 

.سند مالكيت آن به نام شرکت منتقل شده است

 2656 مترمربع و کل زیر بنا 554ساختمان دولت واقع در خيابان دولت، نرسيده به خيابان شهيد نعمتي که شامل یک قطعه زمين به مساحت 

. واحد مسكوني است که انتقال مالكيت آن به شرکت صورت نپذیرفته است20 طبقه و جمعاً 8مترمربع و شامل 

شرکتگروه



 دارایی های نامشهود-17

گروه17-1-

حق امتیاز خدمات 

عمومی

نرم افزارهای 

رایانه ای
جمع

بهای تمام شده

139770,4478,24178,688مانده در ابتداي سال  

7425921,334افزایش

139771,1898,83380,022مانده در پایان سال 

02,3872,387افزایش

139871,18911,22082,409مانده در پایان سال 

استهالك انباشته

5,7085,708-1397مانده در ابتداي سال  

1,6961,696-استهالک

7,4047,404-1397مانده در پایان سال 

1,4141,414-استهالک

8,8188,818-1398مانده در پایان سال 

139871,1892,40273,591مبلغ دفتری در پایان سال 

139771,1891,42972,618مبلغ دفتری در پایان سال 

شرکت17-2-

حق امتیاز خدمات 

عمومی

نرم افزارهای 

رایانه ای
جمع

بهای تمام شده

13972,6955803,275مانده در ابتداي سال  

527527-افزایش

13972,6951,1073,802مانده در پایان سال 

13982,6951,1073,802مانده در پایان سال 

استهالك انباشته

7272-1397مانده در ابتداي سال  

246246-استهالک

318318-1397مانده در پایان سال 

334334-استهالک

652652-1398مانده در پایان سال 

13982,6954553,150مبلغ دفتری در پایان سال 

13972,6957893,484مبلغ دفتری در پایان سال 

26

(مبالغ به میلیون ریال)

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



دارایی های زیستی- 18

گروه- 18-1

گوساله مادهتلیسه آبستنجمعگاو شیری
پیش پرداخت خرید 

دارایی زیستی
جمع

بهای تمام شده

0-----1397مانده در ابتداي سال 

67,751-23,99643,755--افزایش

0-505(505)--تغييرات

13970023,49144,260067,751مانده در پایان سال 

66,78066,7803,65529,468257,244357,147افزایش

2,746-2,746---تولد

(1,403)-(845)(558)(558)تلفات

(6,199)-4,493-(1,706)(1,706)(فروش زنده زبحي)واگذار شده

(66,779)-(59,205)(7,574)--سایر نقل انتقاالت و تغييرات

139864,51664,51619,57211,931257,244353,263مانده در پایان سال 

استهالك انباشته 

0-----1397مانده در ابتداي سال 

1397000000مانده در پایان سال 

11,130---11,13011,130استهالک

(93)---(93)(93)تلفات

(284)---(284)(284)(فروش زنده زبحي)واگذار شده

139810,75310,75300010,753مانده در پایان سال 

13970023,49144,260067,751مبلغ دفتری در پایان سال 

139853,76353,76319,57211,931257,244342,510مبلغ دفتری در پایان سال 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

27



19 -

تعداد سهام

درصد 

سرمایه 

 گذاری

ارزش ویژه

کاهش 

ارزش 

انباشته

ارزش بازارمبلغ دفتریارزش بازارمبلغ دفتری

223,372,13812650,4540650,4547,468,9941,001,6583,019,015√شرکت پتروشيمي خراسان

23,024,47910367,5860367,5861,990,418432,540456,279√شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

92,721,56137136,0120136,0122,141,185187,514397,506√شرکت کاشي و سراميک سعدي

38,633,714092,756092,756731,09262,818156,301√شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

94,857,81211110,6070110,607724,787115,038313,505√شرکت فن آوا

223,517,92911,166,67901,166,679292,944435,527434,591√شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

00811,474011,474011,4740شرکت صبا اور سيز

17,721061,064(12,936)0(12,936)12,444,08021√شرکت مجتع مس تكنار

10040101010-ایمن راه هوشمند

587,123شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي

2,3000شرکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان سيرجان

2,3220-واسپاري آتيه صبا

2,522,6342,522,63413,367,1412,838,3154,838,261

:مانده سهم گروه از خالص دارایي هاي شرکت هاي وابسته در پایان سال شامل سرقفلي، به شرح زیر است-2-19:سهم گروه از خالص دارایي هاي شرکت هاي وابسته-19-1

1398139713981397

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

561,039211,037مانده در ابتداي سال2,838,3152,130,494مانده در ابتداي سال

25,538363,297تحصيل شده طي سال2,446329,942تحصيل شده طي سال

0(151,050)واگذار شده طي سال 0(1,191,085)واگذار شده طي سال

(13,295)(43,907)استهالک1,182,5371,393,121سهم از سود خالص شرکت هاي وابسته

(1,015,243)(1,003,300)سود سهام دریافتي یا دریافتني طي سال

391,621561,039مانده در پایان سال1,828,9122,838,315

28

شرکت های 

پذیرفته شده در 

فرابورس/بورس

13981397

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)سرمایه گذاری  گروه در شرکت هاى وابسته



19-3-

شرکتگروهشرکتگروه

12.4812.37ایرانشرکت پتروشيمي خراسان

10.3512.29ایرانشرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

37.0937.09ایرانشرکت کاشي و سراميک سعدي

0.005.52ایرانشرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

10.7810.78ایرانشرکت فن آوا

0.740.68ایرانشرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

8.008.00ایرانشرکت صبا اور سيز

20.7416.34ایرانشرکت مجتع مس تكنار

40.0040.00ایرانایمن راه هوشمند

0.0028.24ایرانشرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي

0.0023.00ایرانشرکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان سيرجان

0.002.00ایرانواسپاري آتيه صبا

29

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

توليد محصوالت دارویي

:مشخصات شرکت هاى وابسته گروه به قرار زیر است

فروش اموال منقول و غير منقول

13981397اقامتگاه

درصد سرمایه گذاری

توليد محصوالت پتروشيمي

سرمایه گذاري دراوراق بهادار

توليد انواع کاشي و سراميک

فعالیت اصلی

معدني

فناوري اطالعات

اکتشاف و استخراج و فرآوري معادن

-

سرمایه گذاري دراوراق بهادار

سرمایه گذاري دراوراق بهادار

-



1397/12/29
مبلغ دفتريمبلغ دفتريکاهش ارزش انباشتهبهاي تمام شدهیادداشت سرمایه گذاری های بلند مدت-20

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
                  -گروه

167,139067,13960,153-20(20-1یادداشت )سرمایه گذاري در سهام شرکت ها 
67,139067,13960,153

شرکت
841,7920841,7921,963,651سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي

1,423,30101,423,3011,298,003سرمایه گذاري در شرکت هاي وابسته

45,361045,36160,331سرمایه گذاري در سایر شرکت ها

22,310,45402,310,4543,321,985-20سرمایه گذاري در سهام شرکت ها

سرمایه گذاری گروه در سهام شرکت ها20-1-

 ارزش بازار مبلغ دفتری ارزش بازار مبلغ دفتری درصد سرمایه گذاری تعداد سهامیادداشت

-30,352-20,418-20,340صندوق جسورانه فناوري بازنشستگي
-15,171-15,172--1-1-20مشارکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان مس سيرجان

---1.3913,685-شرکت کاغذ سازي قائم شهر
-3,5003,500--2-1-20شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

-2,300-230,0000.0282,300شرکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان سيرجان 
1,000,00011,0001,000سرمایه واسپاري آتيه صبا
-1,807-763,92913.31,807شرکت روکش چوبي ایران

350,0000350350کارگزاري صبا جهاد
-4331,098433-71,000√شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي

-0-90,0000.00990شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري
10,00001010موسسه پایش بازنشستگي صبا

10000نوآوران مدیریت سبا
-5,230-8,374--سایر شرکت ها

67,1391,09860,153-

-20-1-1

. وصول شده است 1399 ميليون ریال از بهاي سرمایه پرداختي در سال 2.800به دليل عدم ثبت شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم، مبلغ 20-1-2-
30

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

شرکت های 

پذیرفته شده 

/ در بورس

فرابورس

1398/12/291397/12/29

1398/12/29

(مبالغ به میلیون ریال)

 سنگ آهن گل گهر سيرجان در حساب هاي فيمابين با شرکت مربوطه بوده است ، که به دليل اجرا نشدن پروژه مبلغي ازین بابت پرداخت 5مبلغ مربوطه بابت درج بهاي پروژه آماده سازي ، باطله برداري و برداشت از توده معدني شماره 

.نشده است 



شرکت اصلی

 تعداد سهام

 درصد 

سرمایه 

گذاری

 مبلغ 

دفتری
 ارزش بازار مبلغ دفتری ارزش بازار

شرکت های فرعی

509,997,99734402,8290402,8290شرکت سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري

1,679,72098217,0940217,0950شرکت تجهيزات ایمني راهها 

99,999,900100100,0000100,0000شرکت معدني و صنعتي کاوشگران آتيه صبا 

51,000,0005151,000051,0000شرکت کشت و صنعت دامپروري آتيه پگاه لرستان

319,99610032,869032,8690شرکت خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي پرشين گلف 

26,000,2607826,000026,0000شرکت صدر معادن ایرانيان 

9,99810010,000010,0000شرکت کنار گذر شرق سپاهان 

9,999,998202,00004,0000شرکت تجارت الكترونيک پيشگامان آتيه صبا 

1100,000,00010000969,4880-1-20(در حال تصفيه)شرکت بين المللي تامين قطعات آتيه صبا

199,999,90010000100,0000-1-20شرکت پترو آتيه صبا

199,999,9001000035,0000-1-20شرکت بازرگاني نوین کاسپين 

19898009,8700-1-20شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا 

14,999,996100005,0000-1-20شرکت خبري و سامانه اطالع رساني اميد گستر 

1499,99650005000-1-20موسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا 

841,79201,963,6510

شرکت های وابسته

221,337,96112524,7297,468,994493,7032,991,283√شرکت پتروشيمي خراسان

23,014,47910381,6981,990,418384,739384,071√شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

92,721,56137187,4342,141,185187,434397,506√شرکت کاشي و سراميک سعدي 

38,633,7145.52105,174731,092105,174156,301√شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

94,857,81211105,952724,787105,952314,738√شرکت فن آوا

28,567,9290103,752163,2026,4398,918√شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

00811,474011,4740شرکت صبا اور سيز

443,82113,08817,7213,0882,765√شرکت مجتع مس تكنار

1,423,30113,237,3991,298,0034,255,582

سایرشرکت ها

00015,172015,1710مشارکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان مس سيرجان

00113,685000شرکت کاغذ سازي قائم شهر

0003,50003,5000شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

0230,000232,30002,3000شرکت توسعه فرآوري صنایع و معادن ماهان سيرجان 

0763,929131,80701,8070شرکت روکش چوبي ایران

71,00004331,0984330√شرکت کشتيراني جمهوري اسالمي

090,000090028,2400شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري

0008,37408,8800سایر شرکت ها

45,3611,09860,331-

2,310,45413,238,4973,321,9854,255,582

.شرکت هاي مربوطه با توجه به مصوبه مجمع مربوطه در حال انحالل مي باشند لذا به سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت منتقل شده اند- 20-1-1

31

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها- 20-1

1398/12/291397/12/29 شرکت های 

پذیرفته 

شده در 

/ بورس

فرابورس



دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها21-

1397:دریاقتنی های کوتاه مدت گروه 21-1-

خالصخالصکاهش ارزشریالییادداشتتجاری

اسناد دریافتنی

2,26802,268108,639سایر

حساب های دریافتنی 

1,988,0355,871,132(105,795)12,093,830-1-21اشخاص وابسته

796,6361,066,596(54,791)2851,427-1-21سایر مشتریان

2,945,258(160,586)2,784,6716,937,728

2,947,525(160,586)2,786,9397,046,367

 سایر دریافتنی ها 

اسناد دریافتنی 

00023,831اشخاص وابسته

00023,831

حساب های دریافتنی

593,4831,012,532(22,444)3615,927-1-21 اشخاص وابسته 

11,801011,80120,137(وام و مساعده  )کارکنان 

12,515012,51519,811سپرده هاي موقت

5,64105,64116,359ماليات هاي پرداختني

5,358121,099(5,812)11,170سایر 

657,054(28,256)628,7991,189,938

657,054(28,256)628,7991,213,769

3,604,580(188,842)3,415,7388,260,136

32

1398

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)



:حساب هاي دریافتي تجاري گروه از اشخاص وابسته شامل موارد زیر مي باشد21-1-1-

1397

خالصخالصکاهش ارزشریالییادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

929,6190929,619597,609شرکت پتروشيمي خراسان

489,8040489,8040شرکت بازرگاني نوین کاسپين آتيه صبا

174,992189,627(21,480)196,473شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري

107,4790(84,315)191,793شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

103,8970103,89748,905شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

63,192063,19228,774شرکت کاشي و سراميک سعدي

42,497042,49730,134شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

41,863041,86332,737شرکت فن آوا

9,38209,3820شرکت کارگزاري صبا جهاد

15,37305,3730-1-1-21شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

3,43903,4390کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان

3,32503,3250صنایع شير پگاه

3,07803,0780شرکت شير پاستوریزه پگاه فارس

2,00002,0000مجتمع معادن مس تكنار

1,96501,9650شير پاستوریزه پگاه لرستان

1,66001,6600صندوق جسورانه فناوري بازنشستگي

1,20201,2020گروه صنعتي ملي

1,00001,0000شرکت روکش چوبي ایران

773077333,657صندوق بازنشستگي کشوري

0004,762,607گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگي

000137,942شرکت هواپيمایي آسمان

1,49401,4949,140سایر

2,093,8300(105,795)1,988,0355,871,132

-21-1-1-1

:حساب هاي دریافتي تجاري گروه از سایر شرکت ها شامل موارد زیر مي باشد21-1-2-

1397

خالصخالصکاهش ارزشریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

579,2710579,271136,398سود سهام دریافتني

101,1860101,18691,032شرکت راه و ساختمان اسكان ده

65,304065,30423,710شرکت راهسازان و ساختمان هنزا

26,722026,7220سپرده ها

1,17501,1759,934فرودگاه ها و ناوبري هوایي ایران

1,21030,029(28,074)29,284اداره کل راه و ترابري

000145,740کارگزاري بانک رفاه

000104,707خرید قير از محل تامين مالي پروژه- شرکت ساختماني تيراژ 

000100,490برداشت بابت ضمانت نامه بانكي- شرکت سام اینترنشنال

00086,642شرکت پارس پادنا تيس

00070,465پتروشيمي امير کبير

00066,484بابت قرارداد مشارکت- شرکت حفاري تاراز پارس کيش

00042,609شرکت توسعه تجارت بين المللي پارس دماوند

21,768158,356(26,717)48,485سایر

851,427(54,791)796,6361,066,596

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1398

1398

33

طلب از پایانه نفتي سكوي طالیي قشم بابت پرداخت هزینه اخذ پروانه فعاليت شرکت مذکور، از منطقه آزاد قشم بوده  که به دليل عدم تاسيس آن شرکت، مبلغ مذکور 

.هزینه نشده است



:حساب هاي دریافتي غير تجاري گروه از اشخاص وابسته شامل موارد زیر مي باشد12-1-3-

1397

خالصخالصکاهش ارزشریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

257,5490257,5490گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي

55,692055,69231,872شرکت مجتمع معادن مس تكنار

52,112052,11250,000شرکت عمران و ساختمان تراز پي ریز

46,203046,20314,819شرکت گروه صنعتي ملي

43,655043,6550شرکت ایرانگردي و جهانگردي

25,633025,63329,650شرکت آزاد راه امير کبير

23,3800(20,118)43,498مؤسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

17,917017,9170شرکت خبري و سامانه اطالع رساني اميد گستر

15,006015,0060شرکت حمل و نقل جاده اي فجر جهاد

13,453013,4530شرکت کاغذ سازي قائم شهر

9,63409,6340شرکت آبدرماني محالت

6,99306,9930شرکت ایران یاسا

4,25304,2530شرکت گلف اجنسي

4,19304,1930شرکت سيمان یاسوج

2,84502,8450شرکت لوله و ماشين سازي ایران

2,80702,8070شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي

2,34902,3490شرکت صبا اورسيز

1,99701,9970شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

1,44101,4410شرکت آزاد راه تبریز اروميه

1,34201,342صندوق جسورانه فناوري بازنشستگي

1,33401,3340شرکت سرمایه گذاري صبا جهاد

69006900شرکت صنایع ملي گاز

67906790شرکت واسپاري آتيه صبا

62906290(پگاه)شرکت صنایع شير ایران 

4520452خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي

32903290شرکت چوب و کاغذ مازندران

28502850شرکت آرین پارسه کيش

2030203کشت و صنعت و دامپروري پگاه اليگودرز

310(2,326)2,356شرکت پترو آتيه صبا

0309,484بابت توقيف وفروش سهام شرکت- شرکت پتروشيمي اصفهان 

042,787بابت فروش خودرو- شرکت مهندسي فروش و تهاتر عصر حجر پارس 

045,714اجاره ساختمان استيجاري آکادمي هتلداري ایران در اصفهان

0318,551ساختمان آکادمي هتلداري ایران

033,943شرکت آپادانا سرام

3960396135,712سایر

615,927(22,444)335,5381,012,532

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1398

34



1397:دریاقتنی های کوتاه مدت شرکت اصلی21-2-

خالصخالصکاهش ارزشریالییادداشتتجاری

حساب های دریافتنی 

2,447,2911,982,988(105,795)12,553,086-2-21شرکت هاي گروه

21,322,89401,322,8945,759,128-2-21اشخاص وابسته

3284,0340284,034274,398-2-21سایر مشتریان

4,160,014(105,795)4,054,2198,016,514

 سایر دریافتنی ها 

اسناد دریافتنی 

00023,831اشخاص وابسته

00023,831

حساب های دریافتنی

4312,8980312,898259,957-2-21شرکت هاي گروه

5289,9090289,909181,119-2-21 اشخاص وابسته 

0000سایر  اشخاص

6,70006,70014,279(وام و مساعده  )کارکنان 

7430743758سایر 

610,2510610,251456,113

4,770,265(105,795)4,664,4708,496,457
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یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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(مبالغ به میلیون ریال)



:حساب هاي دریافتني تجاري شرکت از شرکت هاي گروه شامل موارد زیر مي باشد21-2-1-
جمعسایر مطالباتسود سهامجمعسایر مطالباتسود سهامیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
1210,000919,1121,129,1120982,318982,318-1-2-21شرکت معدني و صنعتي کاوشگران آتيه صبا

639,5880639,588216,5870216,587شرکت سرمایه گذاري و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري
20489,804489,8040489,407489,407-1-2-21شرکت بازرگاني نوین کاسپين آتيه صبا

0191,793191,7930196,689196,689شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا
057,58257,582052,67952,679شرکت تجارت الكترونيک پيشگامان آتيه صبا

45,207045,20722,50022,80845,308شرکت خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي پرشين گلف
894,7951,658,2912,553,086239,0871,743,9011,982,988

000(105,795)(105,795)0ذخيره مطالبات مشكوک الوصول: کسر مي شود 
894,7951,552,4962,447,291239,0871,743,9011,982,988

-21-2-1-1

-21-2-1-2
:حساب هاي دریافتني تجاري شرکت از شرکت هاي وابسته شامل موارد زیر مي باشد21-2-2-

جمعسایر مطالباتسود سهامجمعسایر مطالباتسود سهامیادداشت
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

929,6190929,619597,6100597,610شرکت پتروشيمي خراسان
10196,473196,4730196,473196,473-2-2-21شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري

63,192063,19228,774028,774شرکت کاشي و سراميک سعدي
42,497042,49730,134030,134شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي

41,23962441,86332,737032,737شرکت فن آوا
30,417030,41748,905048,905شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

09,3829,382000شرکت کارگزاري صبا جهاد
05,3735,37305,3735,373شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

3,07803,0781,69501,695شرکت شير پاستوریزه پگاه فارس
01,0001,00001,0001,000شرکت روکش چوبي ایران

2000524,3364,238,3004,762,636-2-2-21شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي
000053,73753,737شرکت هواپيمایي آسمان

00054054شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي
1,110,042212,8521,322,8941,264,2454,494,8835,759,128

-21-2-2-1

-21-2-2-2

بابت تتمه فروش آهن آالت وعلي الحسابهاي پرداختي در سنوات قبل مي  (فرعي شرکت مدیریت ارزش سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي) ميليون ریال بابت مطالبات از شرکت خدمات پشتيبان بازنشستگي189،627 و همچنين مبلغ 

.باشد 
  شرکت از شرکت سرمایه گذاري آتيه 46 فيمابين این شرکت و شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري مبني بر واگذاري و انتقال سهام 1395/01/25 مورخ 24407 مربوط به وکالت نامه شماره 1397مبلغ سال 

. با سود سهام پرداختني به صندوق بازنشستگي تهاتر شده است1398صبا  به شرکت فوق الذکر مي باشد، که بخشي از سهام مزبور واگذار گردیده است و مابقي طلب در سال 

13981397
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 جهت خرید 1397/06/27 هيأت مدیره به تاریخ 216مبلغ مذکور مربوط به انتقال سهام شرکت هاي پتروشيمي جم،پتروشيمي فن آوران،گروه صنعتي ملي و سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي به شرکت کاوشگران طبق صورتجلسه شماره 

.و فروش سهام با مدیریت هلدینگ

13981397
.مبلغ مذکور بابت برداشت سپرده تضمين تسهيالت دریافتي شرکت فوق، توسط بانک آینده از سپرده هاي شرکت مي باشد



:حساب هاي دریافتني تجاري شرکت از سایر شرکت ها شامل موارد زیر مي باشد21-2-3-

جمعسایر مطالباتسود سهامجمعسایر مطالباتسود سهام
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

200,3380200,33870,465070,465پتروشيمي امير کبيرشرکت
35,995035,995000نفت سپاهانشرکت
17,620017,620000سرمایه گذاري دارویي تأمينشرکت
9,91609,916000فوالد خوزستانشرکت
6,87306,873000پاالیش نفت بندر عباسشرکت
3,08003,080000سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تأمينشرکت
3,02303,023000سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزاتشرکت
2,39402,3942,29402,294سخت آژندشرکت
1,17401,1741,17401,174معدني و صنعتي گل گهرشرکت
8600860000سرمایه گذاري خوارزميشرکت
08588580858858کارگزاري پارسيانشرکت
46404644640464صنایع شيميائي ایرانشرکت
27202722720272پ.س.آشرکت
2540254000ایرانيان. گروه پتروشيمي سشرکت
2200220000نفت پاسارگادشرکت
1500150000کيسونشرکت
12501251250125گروه بهمنشرکت
1050105000آلومينيوم ایرانشرکت
10001001000100توسعه فناوري اطالعات خوارزميشرکت
7407474074توسعه خدمات دریایي وبندري سيناشرکت
0444404444کارگزاري پارس گستره خبرهشرکت
39039000پاالیش نفت اصفهانشرکت
0333303333کارگزاري ارگ هومنشرکت
0121201212سيمان ساوهشرکت
909707کشتيراني جمهوري اسالمي ایرانشرکت
202101سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهرشرکت
0000145,741145,741کارگزاري بانک رفاهشرکت
00028,324028,324فوالد مبارکه اصفهانشرکت
00011,760011,760پتروشيمي جمشرکت
0001,84101,841پتروشيمي شيرازشرکت
0001,3359,47410,809سایر

283,087947284,034118,236156,162274,398
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:حساب هاي دریافتني غير تجاري شرکت اصلي از شرکت هاي گروه شامل موارد زیر مي باشد21-2-4-

1397

خالصخالصکاهش ارزشریالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

198,2530198,253152,773شرکت تجهيزات ایمني راهها

23,33625,155(20,118)43,454مؤسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

46,300046,30040,284شرکت صدر معادن ایرانيان

27,092027,09224,768شرکت کنارگذر شرق سپاهان

17,917017,91714,744شرکت خبري و سامانه اطالع رساني اميد گستر

02,233(2,326)2,326شرکت پترو آتيه صبا

335,342(22,444)312,898259,957

13981397:حساب هاي دریافتني غير تجاري شرکت اصلي از اشخاص وابسته شامل موارد زیر مي باشد21-2-5-

میلیون ریالمیلیون ریال

54,98929,071شرکت مجتمع معادن مس تكنار

52,11252,112شرکت عمران و ساختمان تراز پي ریز

46,20314,819شرکت گروه صنعتي ملي

43,65512,996شرکت ایرانگردي و جهانگردي

25,63329,650شرکت آزاد راه امير کبير

15,0060شرکت حمل و نقل جاده اي فجر جهاد

13,4539,602شرکت کاغذ سازي قائم شهر

9,6343,692شرکت آبدرماني محالت

6,9936,993شرکت ایران یاسا تایر و رابر

4,2534,253شرکت گلف اجنسي

4,1934,193شرکت سيمان یاسوج

2,8452,845شرکت لوله و ماشين سازي ایران

2,8072,810شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي

2,3492,349شرکت صبا اورسيز

1,4411,441شرکت آزاد راه تبریز اروميه

1,3341,334شرکت سرمایه گذاري صبا جهاد

690690شرکت صنایع ملي گاز

679679شرکت واسپاري آتيه صبا

629629شرکت صنایع شير ایران

329329شرکت چوب و کاغذ مازندران

285285شرکت آرین پارسه کيش

179179شرکت طراحي مهندسي بهور

160160شرکت نخ تایر صبا

500شرکت کرمانيت

88شرکت خدماتي پاکنهاد امين

289,909181,119

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی
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دریافتنی های بلند مدت 21-3-

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالتجاری

اسناد دریافتنی

9615,51015,51100 و95اوراق مشارکت موضوع قانون بودجه سال 

 سایر دریافتنی ها 

حساب های دریافتنی

6,1809,8386,1808,920(وام و مساعده   )کارکنان 

21,69025,3496,1808,920جمع

تسهیالت اعطایی بلند مدت21-4-

13981397 یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالشرکت

12,882,6941,547,146-4-21مشارکت در ساخت آزاد راه کنار گذر شرق سپاهان

-21-4-1
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مبلغ مزبور مربوط به وجوه پرداختي به شرکت فرعي احداث و بهره برداري آزادراه شرق سپاهان جهت مشارکت در ساخت آزادراه کنارگذر 

شرق اصفهان و دراجراي قانون احداث  پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالي و پولي کشور 

هيئت وزیران و براساس قرارداد 95/02/19ه مورخ52995ت/18526 مجلس شوراي اسالمي و تصویب نامه شماره1366/08/24مصوب 

برآورد اوليه هزینه هاي اجراي . في ما بين شرکت فرعي مزبور و وزارت راه و شهرسازي مي باشد1395/04/08 مورخ100/02/22267شماره

دوره .  ميليون ریال آن،برآورد ریالي عمليات انجام شده مي باشد1،289،000 ميليون مي باشد که حدود  مبلغ 4،953،000آزادراه مبلغ 

 سال دوره بهره برداري خواهد بود که دوره ساخت در 10 سال  دوره ساخت و 2 سال مشتمل بر12مشارکت براساس  پيش بيني هاي اوليه

درصد 30ميزان مشارکت در آزادراه مزبور به نسبت. به اتمام رسيده و سود  دوره تا پایان دوره ساخت محاسبه شده است 1397/07/01تاریخ

شامل دوره احداث و دوره بهره برداري )نرخ سود  دوران مشارکت.  درصد سهم شرکت فرعي مزبور مي باشد70وزارت راه و شهرسازي و 

شناور و معادل حداکثر سود علي الحساب سپرده هاي بلند مدت یكساله اعالمي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران در هر سال به (

.تعيين مي شود  (%4)عالوه چهار درصد 

شرکت اصلی گروه



بهای تمام شده اجرای طرح- 22

یادداشت
ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال:گروه

12,144,4601,292,5333,436,9931,411,835732,6252,144,460-22پروژه در جریان 
2318,739372,770691,509147,226171,513318,739-22%19سود دوران مشارکت بر مبناي 

121,925121,925-3121,9250121,925-22پرداخت به سرمایه گذار قبلي
2,6932,693-2,69302,693%1هزینه ستادي از محل 
4,6659195,5843,1611,5044,665بيمه تمام خطر پروژه

124-12426,48326,607124خرید تجهيزات
7,402-7,402217,4237,402سایر هزینه هاي طرح

2,600,0081,692,7264,292,7341,569,7471,030,2602,600,008
69,23122,66991,90041,67827,55369,231هزینه هاي اداري

(55,479)(5,026)(50,454)(58,048)(2,568)(55,480)سایر درآمد ها و هزینه هاي غير عملياتي 
13,75120,10133,852(8,776)22,52713,752

2,613,7591,712,8274,326,5861,560,9721,052,7882,613,759

22-1-

22-1-1-

22-2-

22-3-

22-4-

1398139713981397

ميليون ریالميليون ریالميليون ریال

1399/07/016,765,7704,326,5862,613,759%39%64کل آزادراه

 ميليارد ریال عمدتاً بابت افزایش سه برابر نرخ تعدیل ، افزایش قيمت خرید تجهيزات به دليل تورم موجود در کشور ، تغيير احجام پروژه و قرار گرفتن برخي از فعاليت هاي جدید در دستور کار پروژه مي 6.766 ميليارد ریال به 3.300افزایش مخارج تكميلي طرح از 

:باشد ، لذا درصد پيشرفت فيزیكي طرح بر اساس مخارج تكميل و واقعي به شرح زیر مي باشد

سهم ) درصد ناخالص کارکرد15/6و حق بيمه قرارداد هاي مشاوره اي به ميزان  ( درصد5 درصد و سهم کارفرما 6/1سهم حق  بيمه سهم پيمانكار ) درصد ناخالص کارکرد است6/6به ميزان  (اجرایي)به موجب بخشنامه تامين اجتماعي حق  بيمه قراردادهاي پيمانكاري 

.مي باشد (درصد12 درصد و سهم کارفرما 6/3حق بيمه مشاور 

،  متناسب با هر پرداخت از 1394/10/27 تفاهم نامه تامين مالي، اجرا، بهره برداري و انتقال آزاد راه کنارگذر شرقي اصفهان مورخ 5 و ماده 1395/02/19هـ مورخ 52995/ت18526 مصوبه هيئت محترم وزیران به شماره 4سود دوران مشارکت تامين مالي طبق ماده 

.درصد محاسبه مي گردد4حساب مشترک با نرخ اعالم شده ازسوي بانک مرکزي براي سپرده هاي بلندمدت بعالوه 

. ميليون ریال مربوط به شرکت پيمانكاري تيراژ ، که توسط شرکت کنار گذر شرق سپاهان پرداخت گردیده است919پوشش بيمه تمام خطر پروژه به ميزان 

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی
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مانده در پایان سالطي سال (کاهش)افزایشمانده در ابتداي سال

1397 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1398

مانده در پایان سالطي سال (کاهش)افزایشمانده در ابتداي سال

در مرحله بهره برداري، نظر به قابليت بازیافت هزینه هاي انجام شده طرح احداث آزاد راه شرق سپاهان، از محل عواید ریالي حاصل از خدمات اجراي طرح، بموجب قانون احداث پروژهاي عمراني بخش راه و شهرسازي -  در شرکت فرعي آزاد راه کنار گذر شرق سپاهان

، کليه هزینه هاي صرف شده در دوره ساخت تحت این عنوان منعكس شده و 1394/01/26هـ مورخ 51321ت 7505 مجلس شوراي اسالمي و مصوب هيئت محترم وزیران به شماره 1366/08/24از طریق مشارکت بانكها و سایر منابع مالي و پولي کشور مصوب مورخ 

به عبارتي در دوره بهره برداري، ابتدا هزینه هاي بهره برداري از منافع بهره برداري وضع شده کسر و . پس از اتمام دوره ساخت، دوره بهره  برداري آغاز و مبلغ هزینه دوره احداث، از محل مازاد منافع بهره برداري نسبت به هزینه هاي بهره برداري قابل بازیافت مي باشد

.مازاد منافع صرف استهالک هزینه هاي احداث خواهد شد
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درصد تكميل
برآورد مخارج تكميلبرآورد تاریخ بهره برداري

مخارج انباشته

 



سایر دارایی ها-23
13981397

ميليون ریالميليون ریال
652852وجوه بانكي مسدودشده

482332سایر
1,1341,184

پیش پرداخت ها-24
1398139713981397یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
پیش پرداخت های خارجی

15,287000خرید خدمات
پیش پرداخت های داخلی 

151,85197,84716,68117,948-24خرید کاال و خدمات
1,2828,8782494 ماليات بر درآمد  

59,084162,55000پرداخت قرارداد پيمانكاري پيش
2,4145,50500سایر پيش پرداختها

114,631274,77916,68318,442
129,918274,77916,68318,442

-24-1

موجودی مواد و کاال- 25
:مانده موجودي مواد و کاال در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل مي باشد

13981397
میلیون ریالمیلیون ریال:گروه 

43,01612,825کاالي ساخته شده
176,59750,931کاالي در جریان ساخت

25,35428,072مواد اوليه
06,680موجودي کاالي تجاري

35,100732سایر  موجودیها
280,06799,239

0594موجودي کاالي اماني دیگران نزد شرکت
08,496موجودي کاالي اماني ما نزد دیگران

280,067108,330

جمعگوساله نرجنیندارایی های زیستی غیر مولد26-
0--1397مانده در پایان سال 

6,5804,47411,054رشد/ افزایش 
(2,936)3,073(6,009)توليد گوساله
(3,074)(3,074)-مصرف شده/ فروش رفته 

(151)(151)-تلفات
(138)(138)-تعدیل به ارزش منصفانه

13985714,1844,755مانده در پایان سال 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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گروه

شرکتگروه

 دستگاه خودرو تویوتا 54 دستگاه خودرو به عنوان پيش پرداخت خرید 3 ميليون ریال بابت واگذاري 4،665مبلغ فوق عمدتاً شامل مبلغ 

 ميليون ریال پيش 9،934و مبلغ1395/11/12 مورخ 101-11-055پریوس به نمایندگي آقاي یوحنا دانيال زاده  براساس قرارداد شماره 

 و C9410-01-02 دستگاه تویوتا پریوس از آقاي عطوفي براساس قراردادهاي شماره 4 دستگاه  خودرو تویوتا لكسوس و 2پرداخت خرید 

C9410-01-03 مي باشد ،که تاکنون به شرکت تحویل نگردیده است 1394 سال .



 سرمایه گذاری های کوتاه مدت27-

1397

خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شدهیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

گروه

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

4,512,65504,512,6553,943,458فرابورس/ سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

4,512,65504,512,6553,943,458  سرمایه گذاري در اوراق بهادار

1,107,655(12,233)1,119,888سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها

00061,609اسناد خزانه- سایر سرمایه گذاري ها 

473,6640473,6641,525,849سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانكي

6,106,207(12,233)6,093,9745,530,916

شرکت

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

11,576,78101,576,7811,646,116-27فرابورس/ سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس

1,576,78101,576,7811,646,116  سرمایه گذاري در اوراق بهادار

1,107,5550(12,233)21,119,788-27سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها

3398,0000398,0001,502,000-27سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانكي

3,094,569(12,233)3,082,3363,148,116

1398

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس-27-1

ارزش بازاربهای تمام شده ارزش بازاربهای تمام شده تعداد سهام 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

142,849,219341,9021,012,801215,422312,005ملي صنایع مس ایران

14,341,675166,765243,278180,733191,612پتروشيمي جم 

43,987,108139,230834,567139,230284,817پتروشيمي شيراز 

230,299,420131,7241,064,444130,677502,534فوالد مبارکه اصفهان 

48,972,257115,858593,593115,858258,638نفت سپاهان 

9,916,25688,662132,45141,95841,709فوالد خوزستان 

13,180,09676,0711,330,04376,071721,360پتروشيمي فن آوران 

105,172,00071,0533,957,83371,0531,455,896شرکت پتروشيمي اميرکبير 

29,000,00058,698119,56759,20222,092بانک گردشگري 

9,974,29348,33763,12748,33722,512سخت آژند 

8,810,00047,812389,36747,81257,230سرمایه گذاري دارویي تامين 

8,404,74442,99181,17339,04849,732پاالیش نفت بندر عباس 

11,765,19338,67064,45584,47084,835سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات 

13,525,00137,535111,35100توسعه صنایع بهشهر

1,222,00232,84819,39932,8484,661نفت پاسارگاد 

14,585,51828,96965,3435,3685,394سرمایه گذاري غدیر 

21,495,65624,33998,66500سرمایه گذاري خوارزمي

11,881,89323,60959,83725,54725,660تامين سرمایه نوین 

38,836,79619,562152,99439,12360,802بيمه دانا 

7,699,14317,32033,08364,65265,123سرمایه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين 

4,466,13811,07126,49300کيسون

1,000,0006,24211,06100آلومينيوم ایران

7,760,2683,733468,1387,88243,725شير پگاه فارس

1,690,9202,7746,8362,7742,858پتروشيمي سرمایه گذاري ایرانيان

5,0001,0011,1251,0011,000صندوق سرمایه گذاري جسورانه فناوري بازنشستگي 

3,01051853شرکت سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر 

000158,390158,268اعتماد آفرین پارسيان 

00037,29736,968پاالیش نفت اصفهان 

12,28012,261---صندوق با درآمد ثابت امين یكم فردا 

0005,7455,626توسعه بازرگاني آهن و فوالد ميالد 

0003,3333,654صنایع شيميایي ایران 

1,576,78110,941,0421,646,1164,430,975

27-1-1-

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

13981397

 هيئت 1395/01/22 مورخ 177 صورتجلسه شماره 2با توجه به تاسيس هلدینگ هاي تخصصي در شرکت هاي زیر مجموعه صندوق بازنشستگي کشوري و به موجب بند 

مدیره در شرکت اصلي و در راستاي سياست هاي صندوق بازنشستگي کشوري و تصویب هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي و به استناد وکالت نامه هاي صادره درمورخ 

فيمابين این شرکت با سه شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري، سرمایه گذاري صبا جهاد و سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي ) 1395/01/25

 شرکت از سرمایه گذاري هاي این شرکت به شرکت هاي مذکور واگذار گردد که در این راستا بخشي از سهام شرکت هاي وکالت داده شده 46مقرر گردیده سهام  (کشوري

 ميليون ریال تا تاریخ تهيه صورت وضعيت مالي واگذار نگردیده و طبق مذاکرات انجام شده با صندوق 2،106،391 شرکت به بهاي تمام شده 12واگذار شده و سهام 

.بازنشستگي کشوري  موضوع واگذاري سهام مزبور فعالً منتفي مي باشد
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سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها-27-2
خالصکاهش ارزشبهای تمام شدهتعداد سهام

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

100,000,00099.98969,4880969,488شرکت بين المللي تأمين قطعات توسعه آتيه صبا

88,267(11,733)99,999,900100100,000شرکت پترو آتيه صبا

99,999,90010035,000035,000شرکت بازرگاني نوین کاسپين آتيه صبا

98989,80009,800شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

4,999,9961005,00005,000شرکت خبري و سامانه اطالع رساني اميد گستر

0(500)499,99650500مؤسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

1,119,788(12,233)1,107,555

27-2-1-

27-3-

1398139713981397یادداشتموجودی نقد28-
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

318,708252,341193,154193,636ریالي- موجودي نزد بانک ها 

16,4549,5616,4098,034-28ریالي- موجودي صندوق و تنخواه گردان 

29,7418,2629,5988,551-28ارزي- موجودي صندوق 

334,903270,164209,161210,221

28-1-

28-2-

سرمایه29-

: ترکيب سهامداران در تاریخ صورت وضعيت مالي به شرح زیر است 

درصد مالکیتتعدادسهامدرصد مالکیت

1004,999,996,000100شرکت صندوق بازنشستگي کشوري 

-1,000-(سهامي خاص)شرکت عمران و ساختمان تراز پي ریز

-1,000-(سهامي خاص)شرکت طراحي و مهندسي بهور

-1,000-(سهامي خاص)شرکت آزاد راه امير کبير 

-1,000-(سهامي عام)شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

1005,000,000,000100

اندوخته قانونى30-

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000,000,000

4,999,996,000

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 ميليون ریال از سپرده 79،217ضمنا مبلغ . سپرده هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت بانكي، شامل سپرده هاي نزد بانک هاي پاسارگاد،گردشگري مي باشد

.هاي کوتاه مدت نزد بانک پاسارگاد شعبه چهار راه جهان کودک در قبال ضمانت نامه هاي دریافتي شرکت هاي فرعي در وثيقه مي باشد

1398

شرکت هاي فوق بنا به مصوبه مجامع مربوطه، ملزم به انحالل شده اند بنابراین از سرمایه گذاري هاي بلند مدت در شرکت هاي فرعي خارج و بر اساس 

.خالص ارزش دفتري ذخيره الزم براي آن ها محاسبه شده است 

 درصد 

مالکیت

44

شرکتگروه

 ميليون ریال از محل سود قابل تخصيص، 500,000 اساسنامه، مبلغ 57 و ماده 1347 اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 238 و 140در اجراى مفاد مواد 

 درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بيستم از سود 10به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسيدن مانده اندوخته قانونى به . به اندوخته قانونى منتقل شده است

اندوخته قانونى قابل انتقال به سرمایه نمي باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسيم بين سهامداران . الذکرالزامى است خالص هر سال به اندوخته فوق

.نيست 

13981397

ریالي فروشگاههاي کفش ملي مي باشد که تاریخ انقضاء بن 1.000.000 فقره بن کارت 6.214 ميليون ریال بابت تعداد 6.214مبلغ فوق عمدتاً شامل مبلغ

.و قابل تمدید مي باشد1398/12/29کارت ها 

 درهم امارات به  نرخ 5،000ریال و 149.030 دالر آمریكا به نرخ 62،929موجودي صندوق در تاریخ صورت وضعيت مالي کال شامل وجوه ارزي به مبلغ 

. ریال مي باشد 43.910

. ریالي با نام تمام پرداخت شده مي باشد1.000 ميليون سهم5.000 ميليون ریال، شامل5.000.000 مبلغ1398/12/29سـرمایه شـرکت در تـاریخ

تعدادسهام



سایر اندوخته ها- 31

13981397

ميليون ریالميليون ریال

9,082(185)اندوخته احتياطي و تجدید ارزیابي

سهم اقلیت - 32

13981397:مانده سهم اقليت در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل مي باشد

ميليون ریالميليون ریال

1,046,387767,311سرمایه

-1,039تعهد صاحبان سهام: کسر مي شود

99,03471,077اندوخته قانوني

185185سایر اندوخته ها

833,491419,239سود انباشته

07,456مازاد ارزش منصفانه دارایي ها

1,980,1371,265,268

32-1-

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها- 33

13981397یادداشتپرداختنی های کوتاه مدت گروه33-1-

میلیون ریالمیلیون ریالتجاری

اسناد پرداختنی

064,511شرکتهاي کشت وصنعت و دامپروري پگاه

055,053خرید سهام- شرکت گروه صنعتي سدید

0119,564

حساب های پرداختنی

11,185,373665,588-1-33اشخاص وابسته

2103,936151,393-1-33سایر اشخاص 

1,289,310816,981

1,289,310936,545

حساب های پرداختنی

629650اسناد پرداختني

3842,274465,252-1-33اشخاص وابسته 

102,88339,899حق بيمه هاي پرداختني

46,48915,309(...حقوق و )هزینه هاي پرداختني 

26,05745,238ماليات هاي پرداختني

214,318191,584سپرده حسن انجام کار

82,986371,865سایر 

1,315,6371,129,798

2,604,9462,066,343جمع کل

45

تفاوت ارزش منصفانه و ارزش دفتري خالص دارایيها مربوط به تحصيل بخشي از سهام شرکت فرعي توليدي تجهيزات ایمني 

. بوده و عمدتاً بابت تفاوت بهاي زمين شرکت سرمایه پذیر بوده است1396راهها در هنگام تحصيل سرمایه گذاري در سال 

گروه

گروه

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی 

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 



13981397حساب هاي پرداختني تجاري به شرکت هاي وابسته 33-1-1-

میلیون ریالمیلیون ریال

818,271488,236عمران تراز پي ریز

255,3910صندوق بازنشستگي کشوري

64,4760کشت و صنعت فارس

20,5640بازرگاني صنایع شير ایران

16,2720صندوق جسورانه فناوري بازنشستگي

5,7100آرین پارسه کيش

285285مجتمع مس تكنار

0110,179سرمایه گذاري صندوق بازنشتگي

066,888کارگزاري صبا جهاد

4,4040سایر

1,185,373665,588

13981397حساب هاي پرداختني تجاري به سایر شرکت ها33-1-2-

میلیون ریالمیلیون ریال

15,8520بنياد بتن اصفهان

28,86553,773پيمانكاران و مشاوران طرح آزادراه شرق سپاهان

045,895شرکت ها و هتل هاي طرف قرارداد با تورها

59,21951,725سایر

103,936151,393

13981397حساب هاي پرداختني غير تجاري به شرکت هاي وابسته33-1-3-

میلیون ریالمیلیون ریال

618,5190شرکت بين المللي تامين قطعات توسعه آتيه صبا

151,1760صنایع شير ایران

22,7410شرکت آپادانا سرام

18,1110بين المللي بازرگاني پاک آتيه صبا

     13,666461,980شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

12,6000شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان 

2,5250شرکت نيرو آتيه صبا 

2,2930موسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

2520شرکت خدمات هواپيمایي آسمان 

1480کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس

10910مجتمع مس تكنار

563261گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي

480پترو آتيه صبا

300سایر

842,274465,251

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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13981397یادداشتپرداختنی های کوتاه مدت شرکت33-2-

میلیون ریالمیلیون ریالتجاری

اسناد پرداختنی

055,053اشخاص وابسته 

055,053

حساب های پرداختنی

1818,271489,413-2-33اشخاص وابسته 

4,84866,888سایر

823,119556,301

823,119611,354

سایر پرداختنی ها 

اسناد پرداختنی

1290سایر

1290

حساب های پرداختنی

2618,503625,373-2-33شرکت بين المللي تامين قطعات توسعه آتيه صبا

351,784577,603-2-33اشخاص وابسته 

1,4421,131ماليات هاي تكليفي

3,8213,544حق بيمه هاي پرداختني

5,4282,536هزینه هاي پرداختني

8,6208,620عوارض و ماليات ارزش افزوده 

4,46914,764سایر

694,0671,233,571

1,517,3151,844,924جمع کل

-33-2-1

-33-2-2
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 ميليون ریال 489.413مانده بدهي به اشخاص وابسته شامل بدهي به شرکت هاي عمران و ساختمان تراز پي ریز به مبلغ 

، و مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري  (عمدتاً بابت انتقال مانده طلب آن شرکت از آزادراه شرق سپاهان)

. ميليون ریال مي باشد1.090به مبلغ 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 ميليون ریال تتمه بهاي خرید سه دستگاه 247،726 ميليون ریال عمدتاً شامل مبلغ 618.503مانده بدهي فوق به مبلغ 

 ميالدي از نمایندگي 2016 و 2015 دستگاه تویوتا پریوس مدل سال هاي 200تویوتا لكسوس و همچنين قرارداد خرید 

 هيئت مدیره شرکت 1395/06/16 مورخ 183 صورتجلسه شماره 4آقاي یوحنا دانيال زاده مي باشد که به موجب بند 

مقرر گردیده بهاي خودروهاي هيبریدي خریداري شده توسط شرکت فرعي  بين المللي تامين قطعات توسعه آتيه صبا به 

 دستگاه از خودروهاي مزبور از طریق انعقاد قرارداد 173 دستگاه تویوتا پریوس تعداد 200از کل . شرکت منتقل شود

و با نرخ 1396/03/23 مورخ 4891به  شماره قرارداد  (صپاص)کارگزاري فروش با شرکت فرعي صنعت پاک آتيه صبا 

 ميليون ریال وجوه پرداختي شرکت بين المللي تامين قطعات 254،075همچنين مبلغ . به فروش رسيده است% 7کارمزد 

 فرورند هواپيماي ایرباس براي شرکت 10توسعه آتيه صبا به شرکت صبا اورسيز بابت قرارداد اجاره به شرط تمليک 

هواپيمایي آسمان مي باشد که به علت منقضي شدن قرارداد مزبور مبلغ فوق توسط شرکت صبا اورسيز به صندوق 

.بازنشستگي پرداخت گردیده است 



:مانده بدهي به اشخاص وابسته به شرح ذیل تفكيک مي گردد-33-2-3

13981397یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

122,74197,236-3-2-33شرکت آپادانا سرام

12,60012,600شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان 

213,6663,261-3-2-33شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

2,5252,525شرکت نيرو آتيه صبا 

2520شرکت خدمات هواپيمایي آسمان 

30461,980-3-2-33شرکت صندوق بازنشستگي کشوري

51,784577,603

. ميليون ریال در سنوات قبل به طرفيت اسناد دریافتني ایجاد گردیده است22.741مانده بدهي به شرکت آپادانا سرام به مبلغ 33-2-3-1-

-33-2-3-2

-33-2-3-3

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 ميليون ریال بابت انتقال وام هاي پرداختي به مدیران شرکتهاي تابعه 13.666بدهي به شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري به مبلغ 

و طلب از  مدیران شرکتهاي گروه بابت مانده وام خرید سهام و سایر وام هاي دریافتي آنان مي باشد که طي دوره مبلغي از وامهاي مزبور وصول 

.نشده است

 ميليون ریال سود 180،000 ميليون ریال عمدتا بابت مبلغ 461،980مانده بدهي به صندوق بازنشستگي کشوري در پایان سال مالي قبل به مبلغ 

جهت تسویه وام دریافتي شرکت آپادانا  (متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري)سهام دریافتي از شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ایران

به استناد نامه هاي .   ميليون ریال انتقال طلب شرکت تراز پي ریز بحساب صندوق بازنشستگي مي باشد165،603سرام از بانک صادرات و مبلغ 

 صندوق بازنشستگي کشوري به منظور اعمال سياست 90/08/28 مورخ 250/م_ه/ 109 و 86/02/19 مورخ 250/22079و 250/22078شماره  

گذاري متمرکز و اجراي غيرمتمرکز امور به لحاظ افزایش بهره وري کار و سرمایه و تفكيک وظایف حاکميتي صندوق از وظایف تصدي گري، اداره 

در این ارتباط به استناد نامه شماره . واحدهاي اقتصادي صندوق بازنشستگي  کشوري به شرکت سرمایه گذاري آتيه صبا واگذار گردیده است

 شرکت با درصدهاي مالكيت متفاوت در چارچوب سياست هاي صندوق بازنشستگي کشوري 73 وکالت اداره 1393/09/02 مورخ 17498/ص/250

به این شرکت واگذار گردید تا در راستاي افزایش بهره وري با برنامه ریزي مطلوب ، راهكارهاي مناسب  را براي مدیران شرکت هاي سرمایه پذیر  

.تعيين نموده تا در چارچوب فعاليت هاي اقتصادي با بازدهي اطمينان بخش و سودآور اقدام گردد
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حساب هاي پرداختني بلند مدت گروه33-3-

13981397

ميليون ریالميليون ریال:حسابهای پرداختنی غیر تجاری 

19,85019,850صندوق بازنشستگي

1,627,6921,232,009وزارت راه و شهر سازي

1,647,5421,251,859

تسهیالت مالی - 34

جمعبلند مدتجاریجمعبلند مدتجاری

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال :گروه

315,1000315,100111,064150,959262,024تسهیالت دریافتی از بانک ها

34-1-

13981397یادداشت:به تفکیک تأمین کنندگان تسهیالت-34-1-1

ميليون ریالميليون ریال

1315,100199,284-1-1-34بانک ها

(150,959)-حصه بلند مدت 

315,10048,325حصه جاري

129,99162,740سود، کارمزد و جرائم معوق

445,091111,064

34-1-1-1-

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

گروه
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گروه:تسهیالت دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است

.مبلغ تسهيالت مالي گروه مربوط به شرکتهاي فرعي، توليدي تجهيزات ایمني راهها و کشت و و صنعت دامپروري آتيه پگاه لرستان مي باشد

13981397



13981397

میلیون ریال میلیون ریال 

290,000174,184 درصد11

25,10087,840 درصد25/5

315,100262,024

13981397

میلیون ریال میلیون ریال 

13980111,064سال 

315,100150,959 و پس از آن1399سال 

315,100262,024

13981397

میلیون ریال میلیون ریال 

0174,184کارخانه و ماشين آالت توليدي          

315,10087,840سفته 

315,100262,024

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 35-

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

8,335#54,65047,2538,922مانده در ابتداي سال

(3,860)#(1,800)(12,132)(6,799)پرداخت شده طي سال

4,447#20,71619,5292,250ذخيره تامين شده 

68,56754,6509,3728,922مانده در پایان سال

گروه

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی 

1397 اسفند 29سال مالی منتهی به 

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد- 34-1-2
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:به تفکیک زمان بندی پرداخت- 34-1-3

:به تفکیک نوع وثیقه- 34-1-4

شرکتگروه

گروه

گروه



13981397مالیات پرداختنی- 36

ذخیرهذخیره

میلیون ریالمیلیون ریال

4,5503,278گروه

2,450-شرکت اصلی

4,5505,728

36-1-

13981397

میلیون ریالمیلیون ریال

8,3708,122مانده در ابتدای سال

2,8682,928ذخیره مالیات عملکرد سال

(1,740)(6,242)پرداختی طی سال

4,9969,310

(6,033)(446)پیش پرداخت مالیاتی : کسر می شود

4,5503,277

 سود سهام پرداختنى37-
13981397

میلیون ریالمیلیون ریالشرکت
139504,066,565سنوات قبل از 

139502,000,000سال   

1396181,957347,085سال   

181,9576,413,650

1,047,249197,371متعلق به اقليت- شرکت هاي فرعي

1,229,2066,611,021

38

13981397یادداشت

ميليون ریالميليون ریال

18,84444,142-38پيش دریافت از مشتریان

12-سایر پيش دریافت ها

8,84444,153

38-1-
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی 

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

پیش دریافت ها- 

:گردش حساب ماليات پرداختني گروه به قرار زیر است

گروه

. مبلغ فوق عمدتاً مربوط به مشتریان شرکتهاي فرعي، توليدي تجهيزات ایمني راهها و پرشين گلف مي باشد

:مانده موجودي نقد و بانک در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل مي باشد

گروه



-36-2

1397

سود ابرازيسال مالي
درآمد مشمول 

ماليات ابرازي
پرداختيقطعيتشخيصيابرازي

مانده 

پرداختني

ماليات 

پرداختني
نحوه تشخيص

رسيدگي به دفاتر--13933,102,333132,7232,17856,473-2,178

علي الراس13943,930,320106,33126,60536,294-24,1552,4502,450

علي الراس--13952,784,34193,532023,383-0

علي الراس--13961,156,952141,904035,476-0

رسيدگي نشده--13972,571,612000-0

رسيدگي نشده--13983,042,399000-0

2,4502,450

. قطعي و تسویه شده است1393 ماليات بر درآمد شرکت براي کليه سال هاي قبل از  36-2-1-

. اعتراض نموده ليكن تا تاریخ تهيه این گزارش جلسه هيئت حل اختالف مالياتي برگزار نگردیده است1396 و 1395،1394، 1393شرکت نسبت به ماليات تشخيصي براي عملكرد سال مالي 36-2-2-

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی 

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

:خالصه وضعیت مالیات پرداختنی شرکت اصلی

(مبالغ به میلیون ریال)

1398

مالیات
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نقد حاصل از عملیات- 39

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,669,4392,831,3453,042,3982,571,610سود خالص

تعدیالت

7,397450587خالص افزایش در ذخيره مزایاي پایان خدمت کارکنان

(37,705)(1,720)سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانكي

49,37727,87124,261استهالک دارایي هاي غيرجاري

(5,813)(1,047)تسعير دارایي ها و بدهي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات(سود)

(3,904)(1,721) سایر

056,77423,833(22,574)

(1,342,782)(906,111)49,184دریافتني هاي عملياتي (افزایش)کاهش 

78,1041,759103پيش پرداخت هاي عملياتي (افزایش)کاهش 

(12,199)موجودي کاال (افزایش)کاهش 

(882,656)65,780(1,351,785)کاهش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت (افزایش)

1,027,332983,292233,451کاهش سرمایه گذاري هاي بلندمدت (افزایش)

(174,126)(1,335,547)0کاهش تسهيالت اعطایي بلندمدت (افزایش)

(1,052,787)بهاي تمام شده اجرایي طرح (افزایش)

149,517(327,609)385,959پرداختني هاي عملياتي (کاهش)افزایش 

24,107افزایش پيش پرداخت ها

1,6214,48847,423خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي

3,669,4392,037,6551,552,282579,966نقد حاصل از عمليات

:معامالت غیر نقدی عمده طی دوره به شرح زیر است 

1398139713981397

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

انتقال مطالبات از مدیریت ارزش صندوق به صندوق بازنشستگي و 

تهاتر با سود سهام پرداختني
4,698,817   -             

بابت تسویه سود سهام صندوق بازنشستگي به طرفيت طلب از 

شرکت هواپيمایي آسمان
112,021      200,000      

بابت تسویه سود سهام صندوق بازنشستگي به طرفيت طلب از 

(ادپيک)شرکت تأمين قطعات توسعه آتيه صبا
70,000        70,000        

انتقال سهام مدیریت ارزش صندوق به صندوق بازنشستگي و تهاتر 

با سود سهام پرداختني
28,239        -

4,909,077270,000
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(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

شرکتگروه

شرکتگروه

معامالت غیر نقدی- 40

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی



مدیریت سرمایه و ریسک ها-41 

مدیریت سرمایه- 41-1

نسبت اهرمی- 41-1-1

1398/12/291397/12/29:نسبت اهرمي در پایان سال به شرح زیر است

ميليون ریالميليون ریال

     8,269,947     1,711,095جمع بدهي ها

     (210,221 )      (209,161 )موجودي نقد

    8,059,726    1,501,933خالص بدهي

   10,254,254   13,296,652حقوق مالكانه

             78.6             11.3(درصد)نسبت خالص بدهي به حقوق مالكانه 

اهداف مدیریت ریسک مالی- 41-2

ریسک بازار- 41-3

.هيچگونه تغييري در آسيب پذیري شرکت از ریسک هاي بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گيري آن ریسک ها، رخ نداده است

.شرکت، معامالت را به ریال انجام مي دهد که در نتيجه، در معرض آسيب پذیري از نوسانات نرخ ارز قرار نمي گيرد

54

شرکت به منظور مدیریت کردن آسيب پذیري از . فعاليت هاي شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک تغييرات در نرخ هاي مبادله ارزي قرار مي دهد

:ریسک ارز، موارد زیر را بكار مي گيرد

تجزیه و تحليل حساسيت، تاثير یک تغيير منطقي محتمل در . آسيب پذیري از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحليل حساسيت، اندازه گيري مي شود

دوره زماني طوالني تر براي تجزیه و تحليل حساسيت، ارزش در معرض ریسک را تكميل مي کند و به شرکت . نرخ هاي ارز در طي سال را ارزیابي مي کند

.در ارزیابي آسيب پذیري از ریسک هاي بازار، کمک مي کند

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

شرکت سرمایه خود را مدیریت مي کند تا اطمينان حاصل کند در حين حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهينه سازي تعادل بدهي و سرمایه، قادر به 

استراتژي کلي شرکت از سال تاسيس بدون تغيير باقي . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهي و حقوق مالكانه تشكيل مي شود. تداوم فعاليت خواهد بود

کميته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را .مانده است و شرکت در معرض هيچگونه الزامات سرمایه تحميل شده از خارج از شرکت نيست

.به عنوان بخشي از این بررسي، کميته، هزینه سرمایه و ریسک هاي مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار مي دهد. شش ماه یكبار بررسي مي کند

کميته مدیریت ریسک شرکت، خدماتي براي دسترسي هماهنگ به بازارهاي مالي داخلي و بين المللي و نظارت و مدیریت ریسک هاي مالي مربوط به 

این . عمليات شرکت از طریق گزارش هاي ریسک داخلي که آسيب پذیري را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحليل مي کند، ارائه مي کند

کميته مدیریت ریسک شرکت که . ، ریسک اعتباري و ریسک نقدینگي مي باشد(شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قيمت ها)ریسک ها شامل ریسک بازار 

رعایت . بر ریسک ها و سياست هاي اجرا شده نظارت مي کند تا آسيب پذیري از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت فصلي به هيات مدیره گزارش مي دهد

.سياست ها و محدودیت هاي آسيب پذیري، توسط حسابرسان داخلي به طور مستمر بررسي مي شود



مدیریت ریسک ارز- 41-4

. شرکت، معامالت را به ریال انجام مي دهد که در نتيجه، در معرض آسيب پذیري از نوسانات نرخ ارز قرار نمي گيرد

تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی- 41-4-1

ریسک سایر قیمت ها- 41-5

مدیریت ریسک اعتباری- 41-6

مدیریت ریسک نقدینگی- 41-7

55

شرکت . ریسک اعتباري به ریسكي اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاي تعهدات قراردادي خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالي براي شرکت شود

سياستي مبني بر معامله تنها با طرف هاي قرارداد معتبر و اخذ وثيقه کافي، در موارد مقتضي، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباري ناشي از ناتواني در 

شرکت با استفاده از اطالعات . شرکت تنها با شرکت هایي معامله مي کند که رتبه اعتباري باالیي داشته باشند. ایفاي تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد

آسيب پذیري شرکت و رتبه بندي اعتباري طرف قراردادهاي آن، به . مالي عمومي و سوابق معامالتي خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندي اعتباري مي کند

آسيب پذیري اعتباري از طریق محدودیت هاي طرف قرارداد . طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهاي تایيدشده گسترش مي یابد

دریافتني هاي تجاري شامل تعداد زیادي از مشتریان است که در .که به طور ساالنه توسط کميته مدیریت ریسک بررسي و تایيد مي شود، کنترل مي شود

همچنين . ارزیابي اعتباري مستمر بر اساس وضعيت مالي حساب هاي دریافتني انجام مي شود. بين صنایع متنوع و مناطق جغرافيایي گسترده شده است

.شرکت هيچگونه وثيقه یا سایر روش هاي افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک هاي اعتباري مرتبط با دارایي هاي مالي خود نگهداري نمي کند

شرکت براي مدیریت ریسک نقدینگي، یک چارچوب ریسک نقدینگي مناسب براي مدیریت کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تامين وجوه و الزامات 

شرکت ریسک نقدینگي را از طریق نگهداري سپرده کافي و تسهيالت بانكي، از طریق نظارت مستمر بر جریان هاي . مدیریت نقدینگي تعيين کرده است

.نقدي پيش بيني شده و واقعي، و از طریق تطبيق مقاطع سررسيد دارایي ها و بدهي هاي مالي، مدیریت مي کند

به نظر مدیریت، تجزیه و تحليل حساسيت نشان دهنده ریسک ذاتي ارز نيست زیرا آسيب پذیري در پایان سال منعكس کننده آسيب پذیري در طي سال 

.افزایش یافته است/، کاهش.....حساسيت شرکت به نرخ هاي ارز در طول سال جاري عمدتا به دليل . نمي باشد

برخي از سرمایه گذاري ها در . ناشي از سرمایه گذاري ها در اوراق بهادار مالكانه قرار دارد (سهام)شرکت در معرض ریسک هاي قيمت اوراق بهادار مالكانه 

. شرکت به طور فعال این سرمایه گذاري ها را مبادله نمي کند. اوراق بهادار مالكانه در شرکت به جاي اهداف مبادله براي اهداف استراتژیک نگهداري مي شود

.همچنين شرکت سایر سرمایه گذاري ها در اوراق بهادار مالكانه را براي اهداف مبادله نگهداري مي کند

.شرکت، معامالت را به ریال انجام مي دهد که در نتيجه، در معرض آسيب پذیري از نوسانات نرخ ارز قرار نمي گيرد

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 



42

:داراییها و بدهی های  پولی ارزی و تهعدات ارزی در پایان سال به شرح زیر است 

فرنک سوئيسليردرهمیورودالریادداشت

:گروه 

363,9891,6208,36570357

52,237,234----

2,301,2231,6208,365-357

2,238,2941,6202,35570357

:شرکت اصلی 

362,929-5,000--

62,929-5,000--

-----

56

پولي ارزي (بدهي هاي)خالص دارایي ها 

1396/12/29پولي ارزي در تاریخ  (بدهي هاي)خالص دارایي ها 

پولي ارزي (بدهي هاي)خالص دارایي ها 

1396/12/29پولي ارزي در تاریخ  (بدهي هاي)خالص دارایي ها 

موجودي نقد

وضعیت ارزی- 

42-1-

موجودي نقد

دریافتني هاي تجاري و غير تجاري

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی  صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 



معامالت با اشخاص وابسته - 43

 معامالت گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش43-1-

نوع وابستگینام شخص وابسته 
مشمول 

129ماده 
خرید دارایی

آورده 

تأمین مالی

خرید 

خدمات
فروش دارایی

کارمزد خرید 

اعتباری
دریافت ها

انتقال سهم 

فی مابین

هزینه های 

حقوق

269,902√عضو هيئت مدیره مشترکصندوق بازنشستگي کشوري

1,369-شرکت همگروهشرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

957√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت خدمات هواپيمایي آسمان 

40,515√ عضو هيئت مدیره مشترک(هتل شایگان)آرین پارسه کيش

18,677√ عضو هيئت مدیره مشترک(پگاه)مجموعه صنایع شير ایران

7,231√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت هلدینگ ساختماني تراز پي ریز

197,341√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري

1,705,4742,307,205283شرکت همگروهکارگزاري صبا جهاد

28,73712,705-√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت آزادراه اميرکبير

3,6852,281-√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

1,772,854002,339,62728314,986197,3410

-240,000√ عضو هيئت مدیره مشترکشرکت بازرگاني صنایع شير ایران

732√ عضو هيئت مدیره مشترکموسسه حقوق و داوري دادگران آتيه صبا

395,684طرف مشارکتوزارت راه و شهرسازي

240,000395,68473200000

2,282,756395,6847322,339,62728314,986197,3411,369 جمع کل

57

جمع

سایر اشخاص 

وابسته

جمع

شرکت هاي تحت 

کنترل مشترک

شرح

واحد تجاري اصلي 

و نهایي

شرکت هاي فرعي 

غير مشمول تلفيق

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی  صورت های مالی 

1397 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مبالغ به میلیون ریال



مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه43-2-

بدهیطلببدهیطلب

(130,029)-(278,564)-0(279,287)72300صندوق بازنشستگي کشوري

--489,230-489,230شرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري

--44-44شرکت خدمات هواپيمایي آسمان 

(6,457)(747)(5,710)(هتل شایگان)آرین پارسه کيش

3,3253,325(پگاه)مجموعه صنایع شير ایران

7-(10,430)(7)(10,632)209شرکت هلدینگ ساختماني تراز پي ریز

--(151,176)0-(151,176)(پگاه)شرکت صنایع شير ایران 

-1690-169شرکت کارگزاري صبا جهاد

3,539209(16,342)(151,930)03,539(168,063)0(7)

-1,96503,108---1,965شرکت شير پاستوریزه پگاه لرستان

(20,564)(20,564)(پگاه)شرکت بازرگاني صنایع شير ایران 

(64,476)(64,624)(64,624)شرکت کشت و صنعت  و دامپروري پگاه فارس

(2)3,4393,439شرکت کشت و صنعت  و دامپروري پگاه همدان

(34)(21)(21)شرکت کشت و صنعت  و دامپروري صنایع شير ایران

20320375شرکت کشت و صنعت  و دامپروري پگاه اليگودرز

(16,743)(18,111)(18,111)شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

(98)(82)(82)شرکت بين المللي تأمين قطعات آتيه صبا

(16,315)00شرکت آزادراه اميرکبير

1,20001,200شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

2,2012,201(109)(285)2,000595شرکت مجتمع معادن مس تكنار

(3)(76)(76)موسسه حقوق و داوري دادگران آتيه صبا

(1,232,009)(1,627,693)(1,627,693)وزارت راه و شهرسازي

8,807595(85,473)(1,646,092)09,008(1,731,171)5,384(1,329,680)

502,299804(101,815)(2,077,310)0501,777(2,177,799)5,384(1,459,716)

58

جمع

سایر اشخاص وابسته

جمع

جمع کل

شرکت هاي تحت نفوذ قابل 

مالحظه

شرکت هاي وابسته

سود سهام 

پرداختنی

13981397

خالصخالص

واحد تجاري اصلي و نهایي

دریافتنی های تجارینام شخص وابسته شرح
دریافتنی های 

غیر تجاری

پرداختنی های 

تجاری

پرداختنی های غیر 

تجاری

مبالغ به میلیون ریال

1397 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی  صورت های مالی 



:معامالت انجام شده شرکت اصلی با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش  -43-3

---52عضو مشترک هيات مدیره شرکت خدمات مسافرت هوایي وجهانگردي پرشين  گلف
-6,11325,0253,237عضو مشترک هيات مدیره شرکت تجهيزات ایمني راهها

---2,920عضو مشترک هيات مدیره شرکت تجارت الكترونيک پيشگامان آتيه صبا
-1,714-610عضو مشترک هيات مدیره در مرحله بهره برداري- شرکت کنار گذر شرق سپاهان 

--4,612--عضو هيات مدیرهشرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا
--2,973--عضو مشترک هيات مدیره شرکت خبري وسامانه اطالع رساني اميدگستر

24,118----عضو هيات مدیرهموسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

--856--عضو  هيات مدیره شرکت معدني وصنعتي کاوشگران آتيه صبا
-1,4412004,375عضو مشترک هيات مدیره شرکت صدر معادن ایرانيان

-20,68125,22532,340

1,349- -   --عضو  هيات مدیره شرکت سرمایه گذاري گروه صنعتي ملي

---19,363عضو مشترک هيات مدیره شرکت مجتع معادن مس تكنار

---534عضو مشترک هيات مدیره شرکت کاغذ سازي قائم شهر
-0-456عضو مشترک هيات مدیره شرکت آپادانا سرام

--9415,000عضو مشترک هيات مدیره شرکت آبدرماني محالت
---52عضو مشترک هيات مدیره شرکت ایرانگردي وجهانگردي

-0-1,438عضو مشترک هيات مدیره شرکت آزاد راه اميرکبير

-1,5275,00022,606

-22,20830,22554,946

43-3-1-

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

جمع

(مبالغ به میلیون ریال)

نوع وابستگينام شخص وابستهشرح
مشمول ماده 

129

فروش سرمایه 

گذاري ها

علي الحساب 

پرداختي

قرض الحسنه 

پرداختي
هزینه هاي حقوق

وه
گر

ي 
ها

کت
شر

ي
رع

ي ف
ها

کت
شر

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

59

،  با شرایط حاکم بر معامالت حقيقي تفاوت با اهميتي نداشته  ( ميليون ریال که بدون بهره مي باشد200به استثناي قرض الحسنه پرداختي به شرکت هاي فوق الذکر جمعا به مبلغ  )معامالت با اشخاص وابسته

.است

ته
س

واب
ص 

خا
اش

ر 
سای

شرکت وابسته

ته
س

واب
ص 

خا
اش

ر 
سای

جمع

جمع کل



:مانده حساب هاي نهایي شرکت اصلي با اشخاص وابسته به شرح زیر است - 43-4

بدهيطلببدهيطلب

-14,744-17,917--17,917-شرکت خبري وسامانه اطالع رساني اميدگستر

-45,308-45,207---45,207شرکت خدمات مسافرت هوایي و جهانگردي پرشين گلف

-152,773-198,253--198,253-شرکت تجهيزات ایمني راهها

-40,284-46,300--46,300-شرکت صدر معادن ایرانيان

-2,223-0--0-شرکت پترو آتيه صبا

-25,155-23,336--23,336-موسسه حقوقي و داوري دادگران آتيه صبا

-982,318-1,129,112---1,129,112شرکت معدني وصنعتي کاوشگران آتيه صبا

-679-0 -   -- -   شرکت واسپاري آتيه صبا

-489,407-489,804 -   --489,804شرکت بازرگاني نوین کاسپين

-24,768-27,092 -   -27,092-شرکت کنارگذر شرق سپاهان

(625,373) -   (618,503)-(618,503)---شرکت بين المللي تامين قطعات توسعه آتيه صبا

-48,905-30,417 -   --30,417شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

-52,679-57,582 -   --57,582شرکت تجارت الكترونيک پيشگامان آتيه صبا

-196,689-191,793---191,793شرکت بين المللي بازرگاني صنعت پاک آتيه صبا

1,943,915312,899- ( 618,503)2,256,813(618,503)2,075,932(625,373)

پرداختني 

هاي تجاري

سایر پرداختني 

ها

60

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به ميليون ریال)

جمع

1398/12/291397/12/29

خالصخالص

وه
گر

ي 
ها

کت
شر

ي
رع

ي ف
ها

کت
شر

نام شخص وابستهشرح
دریافتني هاي

 تجاري

سایر دریافتني 

ها



بدهیطلببدهیطلب
00639,5880216,5870-639,5880شرکت سرمایه گذاري وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگي کشوري

1,00000001,00001,0000شرکت پتروشيمي خراسان
(3,261)049,526028,774(13,666)63,19200شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

046,20300046,203014,8720شرکت گروه صنعتي ملي
42,497000042,497030,1340شرکت کاشي و سراميک سعدي

000000053,7370شرکت فرآورده هاي تزریقي و دارویي 
196,4730000196,4730196,4730شرکت فن آوا

0001,9881,6950(1,090)-3,078شرکت مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگي کشوري
945,82946,203(1,090)(13,666)0975,2871,988543,273(3,261)

(97,236)0(22,741)00(22,741)000شرکت آپادانا سرام 
(489,413)52,112(766,159)00(818,271)052,112شرکت عمران وساختمان تراز پي ریز

062900062906290(پگاه)شرکت صنایع شير ایران
025,63300025,633029,6500شرکت آزاد راه امير کبير

02,8070002,80702,8100شرکت انبارهاي عمومي وخدمات گمرکي ایران
069000069006900شرکت صنایع ملي گاز

017900017901790شرکت طراحي ومهندسي بهور
01,3340001,33401,3340شرکت سرمایه گذاي صباجهاد

032900032903290شرکت چوب وکاغذ مازندران
013,45300013,45309,6010شرکت کاغذ سازي قائم شهر

054,98900054,989029,0710شرکت مجتمع معادن مس تكنار
09,6340009,63403,6920شرکت توسعه دهكده آب درماني محالت

04,2530004,25304,2530شرکت گلف اجنسي ایران
06,9930006,99306,9930شرکت ایران یاسا تایر ورابر
41,86300041,863000شرکت کارگزاري صبا جهاد

043,65500043,655012,9960شرکت ایرانگردي وجهانگردي
4,762,6360(252)00(252)000شرکت هواپيمایي آسمان

01,4410001,44101,4410شرکت آزاد راه تبریز اروميه
04,1930004,19304,1930شرکت سيمان یاسوج

929,6190000929,6190597,6100شرکت خدمات پشتيبان صندوق بازنشستگي کشوري
(2,525)0(2,525)00(2,525)000شرکت نيرو آتيه صبا

971,482222,324(818,271)(25,518)01,141,694(791,678)5,520,220(589,174)
(6,875,630)0(181,957)0(181,957)0000صندوق بازنشستگي کشوري

0000(181,957)0(181,957)0(6,875,630)
1,917,310268,527(819,361)(39,185)(181,957)2,116,981(971,647)6,063,492(7,468,065)

61

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
(مبالغ به میلیون ریال)(ادامه)مانده حساب های نهایی شرکت اصلی  اشخاص وابسته - 43-4

سود سهام 

پرداختنی

1398/12/291397/12/29
خالصخالص

ته
س

واب
ص 

خا
اش

ر 
سای

ته
س

واب
ي 

ها
کت

شر

جمع

ص
خا

اش
ر 

سای

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی های

 تجاری

سایر 

دریافتنی ها

پرداختنی های

 تجاری

سایر پرداختنی 

ها

جمع
سهامدار اصلي 

جمع
جمع کل



تعهدات و بدهی های احتمالی 44-

:مبلغ تعهد شده سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي به شرح ذیل تفكيک مي شود44-1-

1398/12/291397/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

65,00065,000شرکت بازرگاني نوین کاسپين آتيه صبا 

30,51230,512شرکت بين المللي تامين قطعات توسعه آتيه صبا 

5,2005,200شرکت پایانه نفتي سكوي طالیي قشم

100,712100,712

: اصالحيه قانون تجارت 235بدهي هاي احتمالي موضوع ماده 44-2-

1398/12/291397/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

تضمين تسهيالت اعطایي بانک ها بابت پشت نویسي اسناد 

تضميني شرکت توسعه نفت و گاز سرمایه
405,000405,000

18,06518,065ارائه ضمانتنامه جهت حسن انجام تعهدات شرکت تجهيزات ایمني راهها

47,868-ارائه ضمانتنامه جهت پيش پرداخت شرکت تجهيزات ایمني راهها

1,0501,050ارائه چک و ضمانتنامه جهت حسن انجام تعهدات مجتمع معادن مس تكنار

424,115471,983

 در خصوص قرارداد في مابين شرکت  احداث، 1395/04/08 مورخ 100/02/22267این شرکت با امضاء قرارداد شماره 44-3-

نگهداري و بهره برداري آزاد راه شرق سپاهان و وزارت راه، مسئوليت تضامني با شرکت فرعي مذکور در ایفاي تعهدات 

.(11- 1یادداشت )موضوع قرارداد فوق را پذیرفته است 

(سهامی خاص )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1398 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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