
(تجدید ارایه شده)

1398/03/311397/12/29یادداشت بدهي ها و حقوق صاحبان سهام1398/03/311397/12/29یادداشتدارایي ها

ریالریالریالریال

:بدهي هاي جاري :دارایي هاي جاري

         289,428,372,523   11280,547,896,733پرداختني هاي تجاري و غیرتجاري     5,301,952,814     37,965,597,358موجودي نقد 
           10,489,974,096    1214,369,324,463مالیات پرداختني   60,876,724,709   486,124,836,337سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

               334,787,433    1311,734,783,433سود سهام پرداختني  105,750,968,223  5108,910,487,419دریافتني هاي تجاري و غیرتجاري
           10,660,864,688    1415,621,029,217پیش دریافت ها        441,957,471        6349,477,471پیش پرداخت ها

     8,987,091,257     75,964,087,086پروژه هاي در جریان ساخت
         310,913,998,740   322,273,033,846جمع بدهي هاي جاري  181,358,694,474  209,314,485,671جمع دارایي هاي جاري
:بدهي هاي غیر جاري :دارایي هاي غیرجاري 

             2,010,464,766      152,641,023,183ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  207,735,785,145  8207,073,000,556سرمایه گذاري هاي بلندمدت
         312,924,463,506   324,914,057,029جمع بدهي ها          59,414,249          959,414,249دارایي هاي نامشهود 

:حقوق صاحبان سهام     2,029,863,893     102,664,548,689دارایي هاي ثابت مشهود

           38,000,000,000    1660,000,000,000سرمایه
             4,182,076,031      175,548,980,925اندوخته قانوني

28,648,411,21136,077,218,224سود انباشته 
94,197,392,13678,259,294,255جمع حقوق صاحبان سهام  209,825,063,287  209,796,963,494جمع دارایي هاي غیرجاري

         391,183,757,761   419,111,449,165جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام  391,183,757,761  419,111,449,165جمع دارایي ها 

-                                        
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1398 خرداد 31در تاريخ  

ترازنامه

(سهامی خاص)شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 

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



(تجدید ارایه شده)

1397سال یادداشت

ریالریالریال

    100,685,971,112       1846,870,412,039درآمدهاي عملیاتي

(72,943,096,725)(27,157,148,096)19بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

19,713,263,94327,742,874,387سود ناخالص

(7,687,577,386)(4,195,862,475)20هزینه هاي فروش ، اداري و عمومي

15,517,401,46820,055,297,001سود عملیاتي

(307,956,836)210هزینه هاي مالي

      2215,700,046,78034,134,419,108سایر درآمدهاي غیرعملیاتي

15,700,046,78033,826,462,272      

      31,217,448,24853,881,759,273سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(5,135,612,550)(3,879,350,367)مالیات بر درآمد

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

27,338,097,88144,971,825,320سود خالص

27,338,097,88144,971,825,320سود خالص

36,077,218,22420,390,642,171سود انباشته ابتداي سال

(8,228,525,502)230تعدیالت سنواتي

36,077,218,22412,162,116,669تعدیل شده- سود انباشته در ابتداي سال 

(4,808,132,499)(11,400,000,000)13سود سهام مصوب

(14,000,000,000)(22,000,000,000)افزایش سرمایه

2,677,218,224(6,646,015,830)

30,015,316,10538,325,809,490سود قابل تخصیص

(2,248,591,266)(1,366,904,894)اندوخته قانوني

28,648,411,21136,077,218,224سود انباشته در پایان سال
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گردش حساب سود انباشته

(سهامی خاص)شرکت آتیه سازان امید نسل امروز 

صورت سود و زيان 

1398 خرداد 31دوره 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 

1398سال 



1397سال یادداشت

ریال

:فعالیت هاي عملیاتي

(16,902,150,133)2412,431,234,527وجه نقد ناشي از فعالیت هاي عملیاتي (خروج) جریان خالص ورود

: بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختي بابت تامین مالي 

871,777,1507,264,990,485سوددريافتيبابتسپردههايسرمايهگذاريوسايراوراقبهادار

408,200,0003,462,289,560سودسهامدريافتي

(4,707,969,366)0سودسهامپرداختي

جريانخالصورودوجهنقدناشيازبازدهسرمايهگذاريهاوسودپرداختيبابت

تامينمالي
1,279,977,1506,019,310,679

:مالیات بر درآمد 

(3,200,000,000)0مالیات بر درآمد پرداختي

:فعالیت هاي سرمایه گذاري

(1,855,621,137)(793,160,000)وجوه پرداختي جهت خرید دارایي هاي ثابت مشهود

(63,000,000)0وجوه پرداختي جهت خرید دارایي هاي نامشهود

(170,858,427,899)(10,508,991,722)وجوه پرداختي بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

254,584,58931,246,447,941وجوه دریافتي بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي بلندمدت

0160,647,924,587وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

0                          -وجوه حاصل از فروش دارایي هاي ثابت مشهود

19,117,323,492(11,047,567,133)وجه نقد ناشي از فعالیت هاي سرمایه گذاري (خروج)جریان خالص ورود 

2,663,644,5445,034,484,038جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالي

:فعالیت هاي تامین مالي 

0                         -بازپرداخت تسهیالت مالي دریافتي

2,663,644,5445,034,484,038خالص افزایش در وجه نقد

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

7,965,597,3585,301,952,814مانده وجه نقد در پایان سال 

250190,000,000مبادالت غیر نقدي

1398 خرداد 31دوره 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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1398سال 

ریال


