
(تجدید ارایه شده)

1397/12/291396/12/29یادداشت بدهي ها و حقوق صاحبان سهام1397/12/291396/12/29یادداشتدارایي ها

ریالریالریالریال

:بدهي هاي جاري :دارایي هاي جاري

                321,370,153,064         11289,428,372,523پرداختني هاي تجاري و غیرتجاري            267,468,776         35,301,952,814موجودي نقد 

                    4,780,040,143           1210,489,974,096مالیات پرداختني        30,554,192,369        460,876,724,709سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

                      234,624,300               13334,787,433سود سهام پرداختني      101,251,186,776      5105,750,968,223دریافتني هاي تجاري و غیرتجاري

                    6,150,404,012           1410,660,864,688پیش دریافت ها            139,792,500            6441,957,471پیش پرداخت ها

         2,533,040,585         78,987,091,257پروژه هاي در جریان ساخت

                332,535,221,519         310,913,998,740جمع بدهي هاي جاري      134,745,681,006      181,358,694,474جمع دارایي هاي جاري

:بدهي هاي غیر جاري :دارایي هاي غیرجاري 

                    1,349,548,145            152,010,464,766ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان      236,482,233,086      8207,735,785,145سرمایه گذاري هاي بلندمدت

                333,884,769,664         312,924,463,506جمع بدهي ها              50,159,287              959,414,249دارایي هاي نامشهود 

:حقوق صاحبان سهام            702,297,719         102,029,863,893دارایي هاي ثابت مشهود

                  24,000,000,000           1638,000,000,000سرمایه

                    1,933,484,765            174,182,076,031اندوخته قانوني

36,077,218,22412,162,116,669سود انباشته 

78,259,294,25538,095,601,434جمع حقوق صاحبان سهام      237,234,690,092      209,825,063,287جمع دارایي هاي غیرجاري

                371,980,371,098         391,183,757,761جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام      371,980,371,098      391,183,757,761جمع دارایي ها 
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ترازنامه

(سهامی خاص)شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 

.يادداشت هاي توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است



(تجدید ارایه شده)

1396سال یادداشت

ریالریالریال

      78,625,509,098      18100,685,971,112درآمدهاي عملیاتي

(66,964,052,285)(72,943,096,725)19بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

27,742,874,38711,661,456,813سود ناخالص

(4,515,531,106)(7,687,577,386)20هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

20,055,297,0017,145,925,707سود عملیاتي

(650,740,454)(307,956,836)21هزینه هاي مالي

      2234,134,419,10812,770,662,346سایر درآمدهاي غیرعملیاتي

33,826,462,27212,119,921,892      

      53,881,759,27319,265,847,599سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(3,890,999,786)(5,135,612,550)مالیات بر درآمد

(863,020,610)(3,774,321,403)12مالیات بر درآمد سالهاي قبل

44,971,825,32014,511,827,203سود خالص

44,971,825,32014,511,827,203سود خالص

20,390,642,17112,016,375,482سود انباشته ابتداي سال

(1,549,068,381)(8,228,525,502)23تعدیالت سنواتي

12,162,116,66910,467,307,101تعدیل شده- سود انباشته در ابتداي سال 

(3,680,000,000)(4,808,132,499)13سود سهام مصوب

(8,000,000,000)(14,000,000,000)افزایش سرمایه

(6,646,015,830)(1,212,692,899)

38,325,809,49013,299,134,304سود قابل تخصیص

(1,137,017,635)(2,248,591,266)اندوخته قانوني

36,077,218,22412,162,116,669سود انباشته در پایان سال
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گردش حساب سود انباشته

(سهامی خاص)شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 

صورت سود و زيان 

1397 اسفنـد 29سال مالی منتهی به  

جامع محدود به سود خالص سال و تعدیالت سنواتي مي باشد، ازاینرو صورت سود و  (زیان)از آنجایي که اجزاي تشکیل دهنده صورت سود 

.زیان جامع تهیه نشده است

.يادداشت هاي توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است 

1397سال 



1396سال یادداشت

ریال

:فعالیت هاي عملیاتي

292,696,509,504(16,902,150,133)24وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي (خروج) جریان خالص ورود

: بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامین مالي 

7,264,990,4856,486,582,756سوددريافتيبابتسپردههايسرمايهگذاريوسايراوراقبهادار

3,462,289,5602,518,068,040سودسهامدريافتي

(5,046,410,700)(4,707,969,366)سودسهامپرداختي

جريانخالصورودوجهنقدناشيازبازدهسرمايهگذاريهاوسودپرداختيبابت

تامينمالي
6,019,310,6793,958,240,096

:مالیات بر درآمد 

(1,629,407,818)(3,200,000,000)مالیات بر درآمد پرداختي

:فعالیت هاي سرمایه گذاري

(711,120,000)(1,855,621,137)وجوه پرداختي جهت خرید دارایي هاي ثابت مشهود

(10,280,000)(63,000,000)وجوه پرداختي جهت خرید دارایي هاي نامشهود

                        -(170,858,427,899)وجوه پرداختي بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

(32,366,620,206)31,246,447,941وجوه دریافتي بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي بلندمدت

160,647,924,58711,970,760,091وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

475,000,000                          -وجوه حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود

(20,642,260,115)19,117,323,492وجه نقد ناشي از فعالیت هاي سرمایه گذاري (خروج)جریان خالص ورود 

5,034,484,038274,383,081,667جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالي

:فعالیت هاي تامین مالي 

(274,203,835,616)                        -بازپرداخت تسهیالت مالي دریافتي

5,034,484,038179,246,051خالص افزایش در وجه نقد

267,468,77688,222,725مانده وجه نقد در ابتداي سال 

5,301,952,814267,468,776مانده وجه نقد در پایان سال 

25190,000,0007,040,731,000مبادالت غیر نقدي

1397 اسفنـد 29سال مالی منتهی به  

صورت جريان وجوه نقد

(سهامی خاص)شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 

.يادداشت هاي توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است
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