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(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 
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صورتهاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

اجزای تشکیل .  تقدیم  می شود1399 اسفند ماه  30مربوط به سال مالی منتهی به   (سهامی خاص  ) به پیوست صورتهای مالی شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

 رئیس هیات مدیره

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

مسعود بهروزی

حمزه خدابخش کاشانی مجرد

مهرداد رحمانی فر

1

     شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا      

 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

نائب رئیس هیات مدیره         صندوق بازنشستگی کشوری                

امضاء سمتنام نماینده اشخاص حقوقی

.  به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است1400/03/20صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

اعضای هیات مدیره



1398سال 1399 سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

73,787 8,392 5  درآمدهای عملیاتی

(56,628) (21,174)6  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 17,159  (12,782) ناخالص (زیان) سود 

(15,560) (15,622) 7  هزینه های فروش ، اداری و عمومی

 381   151  8  سایر درآمدها

 1,980  (28,253) عملیاتی (زیان) سود 

 2  (1,728) 9  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 1,982  (29,981) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زیان) سود 

: هزینه مالیات بر درآمد

(247) - 19  سال جاری

(525)  سال های قبل

 1,735  (30,506) خالص(زیان) سود 

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

صورت سود و زيان 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

2

.یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 



1399/12/301398/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها

دارائیهای غیر جاری

 167,277  163,000 10    دارایی های ثابت مشهود

 10,380  8,132 11    دارایی های نامشهود

 177,657   171,132  جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

 5,081   1,143  13    پیش پرداخت ها

 4,395   3,664  14    موجودی مواد و کاال

 915   1,766  12    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 161   1,175  15    موجودی نقد

 10,552   7,748  جمع دارایی های جاری

188,209 178,880     جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

100 100 16    سرمایه 

(4,362)(34,868)انباشته  (زیان)   

(4,262)(34,768)جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیر جاری

537 782 17    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

537 782 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

189,818 210,486 18    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

513 606 19    مالیات پرداختنی

1,603 1,774 20    پیش دریافت ها

191,934 212,866     جمع بدهی های جاری

192,471 213,648   جمع بدهی ها

188,209 178,880 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

صورت وضعیت مالی

1399  اسفند 30در تاريخ 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 
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جمع کلانباشته (زیان)سود سرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 100(6,097)(5,997)

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال 

1,735 1,735 - 1398سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 

1,735 1,735 - 1398سود جامع سال 

(4,262)(4,362)100 1398/12/29مانده تجدید ارائه شده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

(30,506)(30,506)- 1399زیان خالص سال 

(30,506)(30,506)- 1399زیان جامع سال 

(34,768)(34,868)100 1399/12/30مانده در 
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(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1398/01/01مانده در 

 یادداشت های توضیحی،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است



1398سال 1399سال یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 34,119  (279) 22نقد حاصل از عملیات

(1,082)   - پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 33,037  (279) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

(40,029) (1,539) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(47)   - پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

 2    - دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

(40,074) (1,539) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص  

(7,037) (1,818) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص  

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

 5,000   2,832  تامین مالی از سهامدار

 5,000   2,832  جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

(2,037)  1,014  در موجودی نقد (کاهش)خالص 

 2,198   161  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

1,175161مانده موجودی نقد در پایان سال

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

صورت جريان هاي نقدي

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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بدون تاثیر بر صورتهای مالیسرمایه گذاری در واحدهای تجاری 

بدون تاثیر بر صورتهای مالیمشارکتها

بدون تاثیر بر صورتهای مالیافشای منافع در واحدهای تجاری

وابسته و مشارکتهای خاص

بدون تاثیر بر صورتهای مالیترکیبهای تجاری

بدون تاثیر بر صورتهای مالیصورتهای مالی تلفیقی

تاریخچه وفعالیت 

ساخت ، احداث ، تعمیر و نگهداری مجموعه های تجاری ، اداری خدماتی ، مسکونی ، صنعتی ، تفریحی ، فرهنگی رفاهی و پذیرایی

فعالیت اصلی 

:استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند

ساخت و احداث و نگهداری ، تعمیر و تجهیز کلیه مجموعه های گردشگری از قبیل هتل ، مهمانسرا ، هتل آپارتمان ، تاالر پذیرایی ، استراحتگاه ، رستوران ،مجتمع های جهانگردی بین 

.راهی و شهری در زمینه سفر در داخل و خارج از کشور 

اهم رویه های حسابداری

صورت های مالی اساسا برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه استفاده شده است
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مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

برآورد از آثار بر صورتهای مالیعنوان استاندارد

بدون تاثیر بر صورتهای مالیصورتهای مالی جداگانه

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

کارکنان رسمی 

کارکنان قراردادی

تعداد کارکنان 

 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت 354432 به صورت شرکت سهامی خاص و طی شماره 1388/05/13 در تاریخ 10104015708شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت به شناسه ملی 

شرکت به موجب صورتجلسه مجمع . صنعتی تهران با انتقال اموال و دارائیهای مجتمع آبدرمانی از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به ارزش دفتری به ثبت رسیده است 

مرکز اصلی شرکت از .  در اداره ثبت شرکتهای محالت مجددا به ثبت رسید 1091 تحت شماره 1393/08/27عمومی فوق العاده از محل تهران به محالت انتقال داده شد و در تاریخ 

. منتقل گردید 3785139553کد پستی - مجتمع گردشگری آبگرم محالت -  جاده دلیجان25تهران به محالت کیلومتر 

.سرمایه گذاری ، مشارکت و جلب سرمایه های داخلی و خارجی و تامین منابع مالی برای شرکت 

.استخر و سرویس غذا به مشتریان بوده است - هتلداری- فعالیت اصلی شرکت طی سال مورد گزارش خدمات گردشگری 

 ارائه خدمات مدیریتی مشاوره ، اداری ، فنی و مهندسی 

ساخت و احداث ، توسعه و راه اندازی تجهیزات و کلینیک آبدرمانی ، آبگرم و لجن درمانی  

: اساسنامه عبارت است از 2موضوع  فعالیت شرکت طبق ماده 

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال به شرح زیر بوده 

:است 
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مخارج تامین مالی 3-3-

دارایی های ثابت مشهود 3-4-

-3-4-1

-3-4-2

روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی 

مستقیمساله25ساختمان 

درصد10تاسیسات  نزولی 

مستقیمساله6 وسایل نقلیه 

مستقیمساله6 اثاثه ومنصوبات 

-3-4-2-1

3-5-

3-5-1-

.درآمد ارائه خدمات ،در زمان ارائه خدمات ،شناسایی می گردد 

.درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش وتخفیفات اندازه گیری می شود 

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

.است

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

مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه  ومنجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی 

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

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

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

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

:نرخ ها وروش های زیر محاسبه می شود

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

درآمد عملیاتی 

درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال در زمان تحویل کاال به مشتری شناسایی می شود 

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

پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا (به استثنای ساختمان ها وتاسیسات ساختمانی  )مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر 

درصد نرخ استهالک 30 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 6علل دیگر برای بیش از 

مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به %70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد، .منعکس در جدول باال ست 

.مدت باقی مانده تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد 
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دارایی های نامشهود 

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند . دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود

مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی 

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، .وفروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود 

.بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود. متوقف می شود
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3-7-
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ذخیره مزایای پایان خدمت-3-8-1

روش مورد استفاده

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله  (یا واحد مولد وجه نقد  )تنها در صورتی که مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد ، مبلغ دفتری دارایی 

.در صورت سود و زیان شناسایی می گردد ، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد 

می باشد ، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ  (واحد مولد وجه نقد  )در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی 

نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر  (واحد مولد وجه نقد )برگشت زیان کاهش ارزش دارایی . دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل ، افزایش می یابد 

.اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد 

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

موجودی مواد وکاال 

در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه . گروه های اقالم مشابه اندازه گیری می شود/ هریک از اقالم« اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش»موجودی مواد وکاال بر مبنای 

:بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد. التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود 
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:استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود 

روش استهالک 

مستقیم

مستقیم

نوع دارایی 

دانش فنی 

سه سالهنرم افزار های رایانه ای 

چهار ساله

نرخ استهالک 

زیان کاهش ارزش داراییها

در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری . در پایان هر دوره گزارشگری ، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها ، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد 

.چنانچه برآورذد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد ، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است ، تعیین می گردد . آن مقایسه می گردد 

ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی . ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی ، هرکدام بیشتر است می باشد  (یا واحد مولد وجه نقد  )مبلغ بازیافتنی یک دارایی 

.از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است ، می باشد 

.آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین ، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش ، به طور ساالنه انجام می شود 

مواد اولیه مصرفی

.ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود

میانگین موزون

میانگین موزون

ذخایر

در نتیجه  (قانونی یا عرفی  )ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شــرکت دارای تعهد فعلی . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است 

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد . رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد 

.جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

قطعات ولوازم یدکی
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مالیات جاری-3-9-1

مالیات انتقالی -3-9-2

مالیات جاری و انتقالی سال جاری-3-9-3
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 :1400برنامه های اصلی هیات مدیره برای تداوم فعالیت شرکت در سال 

1-

2-

3-

4-

4

ها برآورد به مربوط قضاوت-4-1

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

9

هزینه مالیات

درآمد مشمول مالیات متفاوت از سود قبل از کسر مالیات که در صورت سود و زیان . مالیات پرداختنی برمبنای درآمد مشمول مالیات سال جاری می باشد 

دلیل این موضوع اقالمی از درآمد یا هزینه مشمول مالیات یا قابل کسر در سال های دیگر هستند و اقالمی نیز هرگز مشمول . گزارش شده ، می باشد 

مالیات جاری با استفاده از نرخهای مالیاتی که وضع شده اند یا در واقع تا پایان دوره گزارشگری تصویب شده اند ، محاسبه می . مالیات یا قابل کسر نیستند 

.شود 

مالیات انتقالی بر مبنای تفاوتهای بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی های صورتهای مالی و مبانی مالیاتی متناظر آن که برای محاسبه درآمد مشمول مالیات 

دارایی های مالیات انتقالی . بدهی های مالیات انتقالی عموما برای تمام تفائت های موقتی مالیاتی شناسایی می شود . استفاده شده ، شناسایی می شود 

عموما بر تفاوت های موقتی قابل کسر ، تاحدی که وجود درآمد مشمول مالیات برای استفاده در مقابل تفاوت های موقتی مزبور متمل باشد شناسایی می 

به استثنای  )شود چنین دارایی ها و بدهی های مالیات انتقالی ، در صورتی که تفاوت موقتی ، ناشی از شناخت اولیه دارایی ها و بدهی های معامله ای 

عالوه بر این ، چنانچه تفاوت موقتی ناشی از . باشد که بر درآمد مشمول مالیاتو سود حسابداری اثر گذار نیست ، شناسایی نمی شوند  (ترکیب تجاری 

.شناخت اولیه سرقفلی باشد ، بدهی مالیات انتقالی شناسایی نمی شود 

مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی در پایان هر دوره گزارشگری بازبینی و تا میزان عدم احتمال کفایت سود مشمول مالیات در دسترس برای بازیافت 

.تمام یا بخشی از دارایی ، کاهش می یابد 

اندازه گیری دارایی ها و بدهی های مالیات انتقالی بازتابی از آثار مالیاتی است که از شیوه مورد انتظار شرکت در پایان دوره گزارشگری ، برای بازیافت یا 

.تسویه مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها پیروی می کند 

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود ، به استثنای زمانی که مربوط به اقالمی باشند که در سایر اقالم سود و زیان جامع یا مستقیما در 

حقوق مالکانه شناسایی می شوند که در این خصوص ، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه 

.در صورتیکه مالیات جاری و انتقالی ناشی از حسابداری ترکیب تجاری باشد ، اثر مالیاتی آن در حسابداری گنجانده می شود . شناسایی می شود 

رویه های حسابدار شرکت به گونه ای انتخاب شده است که بتواند مفیدترین و قابل اتکاترین اطالعات را در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی ارائه 

به استثناء زمانی که مشخص شود رویه ای وجود دارد که اطالعات مفیدتری از رویه قبلی در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد در این صورت با . کنند 

.افشای الزم این تغییر رویه صورت خواهد گرفت 

برای مثال . بلکه تنها می توان برآورد کرد. به علت عدم اطمینان ذاتی فعالیت های تجاری بسیاری از اقالم صورتهای مالی را نمی توان با دقت اندازه گیری کرد

مفید دارایی ها که در ارائه صورت های مالی به صورت برآوردی انتخاب می شود در هر صورت برآوردها ممکن است با به دست آوردن اطالعات جدید و 

.تغییر در برآوردها به دوره های قبل تسری داده نخواهد شد و اطالعات آینده را دچار تغییر می کنند . تجربیات بیشتر تغییر کند

تداوم فعالیت 

برگزاری فام تور برای تور اپریتورهای مطرح کشور جهت پرومشن مجموعه آبدرمانی 

( بوده است1400/03/29 خرداد ماه برگزار شده است و مصوبه هیآت مدیره جلسه مورخ 21 الی 19نمونه آن در مورخ )

: قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابدار 

.برگزاری تورهای رالی و آفرود جهت پرومشن مجموعه آبدرمانی

.مذاکره با شرکت علی بابا و قرار گرفتن تبلیغات هتل آبدرمانی در وبسایت پر بیننده علی بابا

با توجه به فرآیند روبه )مذاکره با مدیریت محترم امور فرهنگی صندوق جهت تمدید قرارداد شرکت پرشین گلف و استفاده بازنشستگان از آبدرمانی محالت 

(روی ادغام



 مبلغ تعداد مبلغ تعداد
 میلیون ریالپرس-  نفر  میلیون ریالپرس-  نفر 

29,163 10,052 - - بازنشستگان- خدمات هتلداری 

11,469 3,952 5,611 2,031 آزاد- خدمات هتلداری 

22,625 65,718 - - بازنشستگان- فروش غذا 

9,698 28,168 2,841 3,237 آزاد- فروش غذا 

3,009 30,656 - - بازنشستگان- خدمات آبدرمانی 

1,289 13,139 81 67 آزاد- خدمات  آبدرمانی 

77,253 8,533 فروش ناخالص

(3,466)(141)برگشت از فروش     

73,787 8,392 فروش خالص

 درصد نسبت به کل درآمد عملیاتی درصد نسبت به کل درآمد عملیاتی

 میلیون ریال میلیون ریال

%51,62870 %911 اشخاص وابسته

%22,15930 %8,30199 سایر مشتریان

 8,392 73,787

:جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط

1398

 سود ناخالص بهای تمام شده درآمد عملیاتی

 (زیان) درصد سود

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

 درصد سود ناخالص به 

درآمد عملیاتی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

%19%170-(9,307)(14,777)5,470 خدمات هتلداری

%35%100 81 810 آبدرمانی

%26%125-(3,556)(6,397)2,841 فروش غذا

8,392(21,174)(12,782)-152%81%

1399

5-3-

13991398

:خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص-5-1
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(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:داخلی
:فروش خالص

درامدهای عملیاتی-5
13991398



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی-6

جمعخدماتفروشجمعخدماتفروش

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

18,963 5,368 13,595 1,994 620 1,374 مواد مستقیم

10,581 6,306 4,275 5,180 3,312 1,868 دستمزد مستقیم

- :سربار ساخت

3,774 2,442 1,332 4,007 2,861 1,146 دستمزد غیر مستقیم    

1,336 803 533 5 5 - مواد غیر مستقیم    

8,933 7,011 1,922 6,599 5,160 1,439 استهالک

1,948 1,948 - 63 63 - هزینه رفاهی مشتریان

2,301 2,301 - 619 619 - تعمیرات و نگهداری

2,813 1,744 1,069 943 637 306 هزینه ماموریت و غذای پرسنل

1,553 1,553 - - - - حق نظارت قرارداد بارنشستگی

977 977 - 722 558 164 برق و انرژی- هزینه آب 

794 794 - 45 45 - سهم دوایر خدماتی

2,655 1,576 1,079 997 897 100 ( درصد سربار تولید10اقالم کمتر از  )سایر

56,628 32,823 23,805 21,174 14,777 6,397 بهای تمام شده ساخت
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میلیون ریالکشور
درصد نسبت به کل 

خرید سال
میلیون ریال

درصد نسبت به کل 

خرید سال

21 3,980 2 66 ایران

22 4,090 11 378 ایران

33 6,223 22 769 ایران

3 568 - - ایران

8 1,571 - - ایران

- - 4 140 ایران

- - 2 50 ایران

13 2,531 59 591 ایران

 1,994 18,963

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

13991398

به تفکیک کشور و مبلغ خرید از  ( درصد خرید10بیش از )تامین کنندگان اصلی مواد اولیه . مواد اولیه خریداری شده است ( میلیون ریال18،963سال قبل )  میلیون ریال 1،994 در سال مورد گزارش مبلغ  

:هریک به شرح زیر است

 11

ارائهارائه

1398 1399

نوع مواد اولیه

بارفروشی سید فاطمی

مرغ غزال

جمع کل

راشین گوشت اراک- گوشت، مرغ، ماهی، شینسل

گوشت لرزاده- گوشت گوسفندی و گوساله

فروشگاه گلچین- مواد غذایی و مصرفی

سایر

پگاه گلپایگان- لبنیات

نوشابه محمدعلی دلیجان- نوشیدنی
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ظرفیت اسمیواحد اندازه گیری

میانگین ظرفیت 

 3معمولی 

(عملی)سال

تولید واقعی 

1399سال

تولید واقعی سال 

1398

%70%10%34%85درصد اشغالخدمات هتلداری

93,866 3,237 72,000 72,000 پرسفروش غذا

هزینه های فروش ، اداری و عمومی-7

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

 244 1,071

 244 1,071

 7,036 8,254

 966 1,239

 1,465 1,363

 4,835 1,422

 823 904

 253 1,307

 15,378 14,489

 15,622 15,560

سایر درآمد ها-8

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

51 151 فروش ضایعات

330 - درآمد اجاره

 151 381

9-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

- (1,728)هزینه مالیات ارزش افزوده سنوات قبل

2- سود حاصل از سپرده بانکی

(1,728) 2

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

.، نتایج زیر را نشان می دهد(عملی)مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی 

12

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

( درصد هزینه های اداری عمومی5اقالم کمتر از )سایر 

هزینه تبلیغات و پذیرایی

سهم از دوایر خدماتی

هزینه های اداری و عمومی

حقوق و دستمزد و مزایا

هزینه ماموریت وغذای کارکنان 

استهالک

هزینه های ثبتی حقوقی ، مشاوره و وکیل 

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی



h ttp ://m o d ir ia tm a li .c o m /

داریی های ثابت مشهود-10

 جمع اثاثه و منصوبات وسایل نقلیه تاسیسات ساختمان زمین
 دارایی های در 

جریان تکمیل

 پیش پرداخت های 

سرمایه ای
 جمع

  1,191   128,416   4,279   4,579   15,942   154,407   766   4,900   160,073 

 -    3,807   493   918   2,335   7,553   22,628   9,848   40,029 

 1,191 132,223 4,772 5,497 18,277  161,960   23,394   14,748   200,102 

 -  59   771   130   129   1,089  -    450   1,539 

 1,191 132,282 5,543 5,627 18,406  163,049   23,394   15,198   201,641 

استهالک انیاشته و کاهش ارزش انباشته

-                15,267   1,841   2,084   5,545   24,737  -   -    24,737 

  5,104   257   755   1,972   8,088  -   -    8,088 

-                20,371   2,098   2,839   7,517   32,825  -   -    32,825 

  3,463   176   844   1,333   5,816  -   -    5,816 

 -    23,834   2,274   3,683   8,850   38,641  -   -    38,641 

  1,191   108,448   3,269   1,944   9,556   124,408   23,394   15,198   163,000 

  1,191   111,852   2,674   2,658   10,760   129,135   23,394   14,748   167,277 

استهالک

1399مانده در پایان سال 

1399مبلغ دفتری در پایان سال 

1398مبلغ دفتری در پایان سال 

13

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

:بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی 

1398مانده در ابتدای سال 

(مبالغ به میلیون ریال)

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1398مانده در ابتدای سال 

استهالک

1398مانده در پایان سال 

افزایش

1398مانده در پایان سال 

افزایش

1399مانده در پایان سال 



13991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

7,880 7,880  شرکت رهنوردان تجارت جهانی

6,468 6,918 (محمد فرقانی)شرکت پارس ترسیم محالت 

400 400 مهندس اسدی

 15,198 14,748

14

 ادعایی مبنی بر 1388در سال .  هزار متر مربع از سازمان ایرانگردی و جهانگردی به شرکت در سنوات قبل داده شد 117زمین شرکت به بهای مذکور و به متراژ 

 27تعرض شرکت به زمین آقای غالمرضا امیری خورهه در دادگاه انجام پذیرفت که در طی سالهای اخیر و با پیگیریهای مکرر و رایزنی های مدیریت شرکت در تاریخ 

 صورتجلسه ای بین طرفین دعوی و با میزبانی دادگستری محالت منعقد که مقرر گردید  ، اوال  نسبت به نقشه برداری از امالک مجتمع جهانگردی و شاکی 1396آذر 

بر اساس اسناد رسمی ایشان اقدام نموده و همچنین یک هیات ارزیاب نیز قیمت اراضی مورد اختالف را کارشناسی و برآورد نماید تا  پس از آن صندوق بازنشستگی 

پس از کارشناسی هیات ارزیاب در خصوص حدود وثغور زمین . کشوری نسبت به خریداری این اراضی اقدام نماید و متعاقبا ایشان نیز از شکایت خود صرف نظر نماید 

های مذکور بدلیل ورود شخص ثالث بعنوان معارض و ادعای مالکیت در خصوص بخشی از زمین های تحت مالکیت معارض اصلی،توافقنامه جهت اجرا به زمان تعیین 

به این پرونده مسکوت مانده و از طرف  (آقای زندی  )بر اساس گزارش وکیل ، همچنان مفاد موافقت نامه مذکور در اثر ورود ثالث . تکلیف معارض ثالث موکول گردید

در عین حال گزارش هیئت سه نفره کارشناسی در پرونده یاد شده نیز که مفاد آن هیچ یک از طرفین دعوی . دیگر رسیدگی به پرونده ثالث نیز دچار اطاله شده است 

یعنی آقای غالمرضا امیری خورهه و آقایان زندی را ذیحق ندانسته و مضافا سهم آقای غالمرضا امیری خورهه را نیز در کل امالک مورد تعارض یا مجتمع هتل 

جهانگردی آبگرم محالت صرفا یک هزارو دویست متر مربع اعالم کرده بود ، مورد اعتراض آقای امیری قرار گرفته و تا به امروز نظریه های بعدی کارشناسی نیز که از 

سوی هیئت های پنج نفره و هفت نفره اعالم و ارائه گردیده است مورد مناقشه و اعتراض واقع شده و فعال تاثیری نتیجه بخش در روند پرونده ثالث به طرفیت افراد 

باتوجه به اطاله صورت گرفته در پرونده های له و علیه شرکت در طی سال های اخیر مقرر نمود پیگیری های جدی در خصوص گزارش . صدراالشاره نداشته است 

 1398/08/16 در تاریخ 1398/ م/981جامع ارائه شده به ریاست محترم قوه قضائیه منضم به نظریه ی هیئت سه نفره کارشناسی و مدارک و قراین جدید به شماره 

. و تمهید زمینه اعاده دادرسی از سوی ایشان بعمل آید 477مبنی بر تقاضای اعمال ماده 

10-1 -

: پیش پرداخت های سرمایه به شرح زیر می باشد  10-2-

به استثناء ) میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی 125.286 میلیون ریال تا سقف 179.661تا ارزش   (به استثنائ زمین،وسایط نقلیه)دارایی های ثابت مشهود 

.تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته است(سیل

10-2-2

10-2-1

-10-2-1

-10-2-2

 در خصوص انجام مطالعات چهارگانه در حوزه های ژئوفیزیک،کنترل و ذخیره سازی آب ،تمهید زمینه های 96قرارداد فی مابین شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت در سال 

.لوسیون تراپی و تاثیر آبگرم معدنی بر روی انواع زخم ها میباشد

. می باشد، که مربوط به قسمتهای البی،پذیرش و رستوران بوده و در پایان سال مالی همچنان در حال بازسازی است 1398مانده فوق بابت انعقاد قرداد انجام بازسازی هتل در سال 

10-1-1-

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



10-3-

1399139813991398

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 افزایش ظرفیت 23,394   23,394   5,000   1,400  95%73%

  5,000   23,394   23,394 

10-3-1-

11-

حق امتیاز 

خدمات عمومی
دانش فنی

نرم افزار رایانه 

ای
جمع

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

 12,753   251   11,655   847  1398مانده در ابتدای سال 

 47   47    -   - افزایش

 12,800   298   11,655   847  1398مانده در پایان سال 

  -   -   -   - افزایش

 12,800   298   11,655   847  1399مانده در پایان سال 

استهالک انباشته

 163   163    -   - 1398مانده در ابتدای سال 

 2,257   72   2,185    - استهالک 

 2,420   235   2,185    - 1398مانده در پایان سال 

 2,248   63   2,185    - استهالک 

 4,668   298   4,370    - 1399مانده در پایان سال 

 8,132    -  7,285   847  1399مبلغ دفتری در پایان  

 10,380   63   9,470   847  1398مبلغ دفتری در پایان  

15

مخارج انباشته

 میلیون ریال از مانده فوق متعلق به صورت وضعیت های تایید شده در خصوص قرارداد  بازسازی هتل و رستوران توسط شرکت پارس ترسیم محالت می باشد، 22،628مبلغ 

. میلیون ریال باقی مانده مربوط به شبکه گاز رسانی مجتمع آبدرمانی بوده که به مرحله اتمام رسیده و در حال تحویل قطعی است766همچنین مبلغ 

 سال که محل دقیق مخازن تثبیت شده و به استناد 200 لیتر در ثانیه به مدت 30ذخایر آبگرم با همکاری موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران با قابلیت استخراج با خروجی - الف 

.  قانون معادن قابل تملک می باشد 1ماده 

دارایی های نامشهود

 تاثیر پروژه بر 

عملیات

 بابت قراداد بازسازی و گاز رسانی

.مطالعات جامع در دو بخش منابع آبگرم و طرحهای توسعه شرکت به نتایج زیر رسیده است - 11-1

طراحی تولید شصت قلم انواع لوسیون ها ، آمولسیونها ، کرم ها و اسپری های دارویی ، درمانی و بهداشتی بر پایه فرموالسیون آبگرم که در آزمایشگاه مستقر در مجتمع - ب 

با توجه به برنامه های در دست اقدام شرکت برای شروع به استفاده تولیدی و . بطور آزمایشی تولید شده و توسط دو مرجع بین المللی موفق به اخذ گواهینامه الزم شده است 

تجاری از منابع موجود در منطقه که دارای ارزش افزوده قابل توجه می باشد و همچنین با توجه به اینکه نتایج مطالعات انجام شده و دانش فنی ایجادی مطابق نظر کارشناسان و 

.این اقالم دارای منافع اقتصادی آتی بوده و ویژگی های شناخت به عنوان دارایی نامشهود را داراست . بررسی های مدیریت به تنهایی نیز قابلیت خرید و فروش می باشد 

 شکایتی از طرف وکیل شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت علیه مهدی دشتکی حصاری مدیر عامل 1399/07/07از زمان تصدی اعضای هیئت مدیره جدید در مورخه - ج

جهت پیگیری شکایت این شرکت در خصوص موارد .  دادگاه کیفری  صورت پذیرفت101 در شعبه 99/12/13 مورخه 9909988663000686سابق شرکت تحت کالسه پرونده 

صحت موارد اعالمی مشخص خواهد  (24-3یادداشت  )  وکیل این شرکت تا حصول نتیجه موارد را پی گیری نموده و پس صدور رای نهایی11مندرج در بند الف و ب یادداشت 

.شد

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 برآورد تاریخ درصد تکمیل

بهره برداری

 برآورد مخارج 

تکمیل

:دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر است



12-

1398دریافتنی کوتاه مدت - 12-1

خالصخالصکاهش ارزشریالی
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تجاری

حساب های دریافتنی

- 730 - 730 سایر مشتریان

 730 - 730 -

سایر دریافتنی ها

915 1,036 - 1,036 (وام علی الحساب )کارکنان 

 1,766 - 1,766 915

13-

1398یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریال

پیش پرداخت های داخلی

4,188 - (وکیل )پیش پرداخت پیمانکاران 

893 1,143 سایر

 1,143 5,081

-13-1

14-
13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

 2,368 2,438

 295 366

 758 1,404

 91 114

 60 60

 92 13

 3,664 4,395

14-1-

16

مواد آشامیدنی 

تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته (به استثناء سیل) میلیون ریال در مقابل خطرات 41.991 میلیون ریال تا سقف 3.664 موجودی مواد و کاال به بهای تمام شده 

.است

1399

موجودی مواد و کاال

 میلیون ریال به ثبت عالئم تجاری 25 میلیون ریال به شرکت رهنوردان تجارت جهان ، 668 میلیون ریال به شرکت نرم افزار پرک ، 250 مانده فوق شامل مبلغ 

.استاندارد سازی می باشد -  میلیون ریال مربوط دفتر فنی طاها 100 میلیون ریال به شرکت ایده پرداز و مبلغ 100کارما ، 

انبار لوازم بهره برداری هتل 

انبار مصرفی

مواد غذائی 

انبار قطعات یدکی 

انبار ملزومات اداری

13-1

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

پیش پرداخت ها

1399



15-

13991398یاداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

 630 139

22 545 1-15ریالی- موجودی صندوق و تنخواه گردان ها 

 1,175 161

-15-1

سرمایه-16

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

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

99.8 9,980 --صندوق بازنشستگی کشوری

0.1 10 99.8 9,980 شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

0.1 10 0.1 10 شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز

--0.1 10 شرکت تجارت الکترونیک پیشگامان آتیه صبا

 10,000 100 10,000 100

17-

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

407 537 مانده در ابتدای سال

- - پرداخت شده طی سال

130 245 ذخیره تأمین شده

 782 537

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

موجودی نقد 

.ریالی بانام،تمام پرداخت شده می باشد10،000سهم 10،000میلیون ریال شامل 100مبلغ 1399/12/30سرمایه شرکت در تاریخ 

1399

 موجودی نزد بانکها

1398

 میلیون ریال در تنخواه 511 میلیون ریال شامل مبلغ545 باتوجه به نیاز به تامین کاال و مایحتاج هتل در ایام تعطیالت نوروزی مبلغ 

. میلیون ریال در تنخواه آقای محمد یوسفی ، بعنوان موجودی تنخواه گردان باقی مانده است 34آقای پوریا ملکی و مبلغ 

: ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

17



18-
13991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

2,319 1,798 سوپر گوشت لرزاده

317 1,070 خدمات فنی و تاسیساتی باقری

873 873 دکوراسیون داخلی لورنزو

720 603 فروشگاه مواد غذایی گلچین

2,115 1,718 سایر( میلیون ریال 500اقالم کمتر از  )

 6,062 6,344

167,677 181,203 1-18اشخاص وابسته

4,811 6,349 2-18مالیات ارزش افزوده

6,065 8,339 3-18حق بیمه های پرداختنی

2,440 2,440 سپرده حسن انجام کار

1,242 1,732 4-18مالیات های تکلیفی و حقوق

745 4,208 حقوق و مزایای پرداختنی

494 153 سایر

 204,424 183,474

 210,486 189,818

-18-1
13991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

155,672 155,672 صندوق بازنشستگی کشوری

9,634 9,634 شرکت آتیه صبا

351 9,845 شرکت پرشین گلف

- 4,032 کیش آرین پارسه

2,020 2,020 شرکت ایرانگردی و جهانگردی

 181,203 167,677

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

155,672 155,672  مانده اول دوره

63,340 -  وجوه دریافتی بابت تورهای بازنشستگی

(8,475)-  اصالح صورتحساب های فیمابین

1,553 -  حق نظارت

(56,418)-  ارسال  صورتحساب تورهای تفریحی  بازنشستگان

 155,672 155,672

: گردش حساب صندوق بازنشستگی کشور  به شرح زیر میباشد - 18-1-1

18-1-1

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

سایر پرداختنی ها

18

تجاری

حسابهای پرداختنی

حساب های پرداختنی

اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد

18-1-2

18-1-3

18-1-4



:گردش حساب آتیه صبا به شرح زیر می باشد -18-1-2

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

9,6343,433

05,000

01,001

0200

9,6349,634

18-1-3-

18-1-4-

18-2-

18-3-

18-4-

19-

1398

سال مالی
 (زیان)سود 

ابرازی

درآمد 

مشمول 

مالیات ابرازی

پرداختیقطعیتشخیصیابرازی
مانده 

پرداختنی

مالیات 

پرداختنی
نحوه تشخیص

رسیدگی به دفاتر265 606 748 1,354 1,362 829 6,631 6,639 1397

رسیدگی به دفاتر248 - 248 -410 248 1,980 1,982 1398

رسیدگی نشده - - - - - - - (30,506)1399
 606 513
 606 513

19-1-

19-2-

19-3-

19-4-

مالیات 

پرداختی و 

پرداختنی

مالیات تشخیصی

مازاد مورد 

مطالبه اداره 

مالیاتی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

         1,602           1,764              162 

         1,602           1,764              162 

پیش دریافتها-20

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

 1,603 1,603

 171 -

 1,774 1,603

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

 میلیون ریال بعلت قرار 9،494بالغ بر مبلغ ... گردش حساب شرکت پرشین گلف با شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت از بابت واریز وجه به حساب هتل ، پرداخت حقوق ،حق بیمه پرسنل ، تنخواه ، هزینه حسابرسی و

.گرفتن شرکت در شرایط کرونا در سال مورد رسیدگی می باشد 

. میلیون ریال بابت مالیات تکلیفی سنوات قبل پیمانکاران شرکت می باشد،که در این ارتباط دفاتر شرکت مورد رسیدگی سازمان امور مالیاتی قرار نگرفته است1،200عمده مانده فوق به مبلغ 

 میلیون ریال بابت سپرده بیمه پیمانکاران شرکت در 5،230مضافا اینکه عمده مانده فوق به مبلغ . توسط سازمان بیمه تامین اجتماعی تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است 1393دفاتر شرکت از بابت بیمه از ابتدای سال 

.سنوات قبل می باشد

 توسط سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی 1399 و 1398 ، 1396 توسط سازمان امور مالیاتی شمال تهران رسیدگی و تسویه گردیده است، مضافاً  سال های  1397 و همچنین سال 1393مالیات ارزش افزوده تا پایان سال 

 مورخه 200/1400/513مورد مطالبه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته که براساس بخشنامه شماره  ( میلیون ریال جرائم4.608شامل ) میلیون ریال 10.950قرار گرفته و از این بابت اصل و جرائم مالیاتی متعلقه جمعا مبلغ 

. ، کلیه جریمه های متعلقه بخشوده خواهد شد ،که هیات مدیره تصمیم دارد قبل از اتمام مهلت مقرر با استقراض اصل بدهی را پرداخت نماید1400/04/31 در صورت پرداخت اصل بدهی مالیاتی تا تاریخ 1400/04/06

 4032بالغ بر مبلغ ... ،  تنخواه ، مالیات و پیش پرداخت خرید نرم افزار پرک و (نقشه بردار)گردش حساب شرکت کیش آرین پارسه  با شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت از بابت واریز وجه به حساب دانیال هادی 

.میلیون ریال بعلت قرار گرفتن شرکت در شرایط کرونا در سال مورد رسیدگی می باشد 

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

19

بن خرید کفش ملی

بیمه تکمیلی اعضای هیات مدیره

وجوه دریافتی بابت تامین مالی

مانده اول دوره 

1399
(مبالغ به میلیون ریال)

 اخذ شده  95قانون مالیاتهای مستقیم کلیه تاسیسات ایرانگردی وجهانگردی که پروانه بهره برداری آنها  قبل از سال 132ماده  (ر)طبق قوانین مالیاتی، مطابق باقسمت 

.مالیات بردرآمد ابرازی معاف می باشند%50 از پرداخت 132 سال پس از الزم االجراشدن ماده6است تا مدت 

. قطعی و تسویه شده است1397مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از 

. اعتراض کرده و موضوع توسط هیأت حل اختالف مالیاتی در دست رسیدگی است1398شرکت نسبت به مالیات تشخیصی برای عملکرد سال مالی 

مالیات پرداختنی

پیش دریافت از مشتریان: 

(صندوق بازنشستگی کشوری) اشخاص وابسته 

سایر مشتریان

کمتر از مجموع برگ های تشخیص یا قطعی مالیاتی صادره توسط اداره امور  (به استثناء جرائم) میلیون ریال 687جمع مبالغ پرداختی و پرداختنی در پایان سال مورد گزارش بالغ بر 

.مالیاتی مربوط به شرح زیر است



اصالح اشتباهات ،تغییر دررویه های حسابداری وتجدیدارزیابی-21

:اصالح اشتباهات -21-1

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

328 - 96مالیات عملکرد سال

191 - 95 مکرر سال 169مالیات ماده 

 - 519

نقدحاصل از عملیات -22

13991398

میلیون ریالمیلیون ریال

1,735 (30,506)سودخالص

10,345 8,064 استهالک دارایی های غیر جاری

247 525 هزینه مالیات بردرآمد 

(2)- سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی

130 245 خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

10,720 8,834 جمع تعدیالت

615 (851)دریافتنی های عملیاتی(افزایش)کاهش

759 731 موجودی موادوکاال(افزایش)کاهش

12,689 3,938 پیش پرداختهای عملیاتی(افزایش)کاهش

9,598 17,404 پرداختنی های عملیاتی (کاهش)افزایش 

(1,997)171 پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

21,664 21,393 جمع تغییرات در سرمایه درگردش

34,119 (279)نقدحاصل از عملیات 

20

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



 معامالت با اشخاص وابسته-23

23-1-

فروش کاال و خدماتپرداخت هزینه به نیابتتامین مالی129مشمول ماده 1نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

P   -   - 91  عضو هیات مدیره و سهامدار شرکت آتیه صبا

  -   -   91 

 -   8,135   1,582   -   شرکتهای هلدینگ شرکت پرشین گلف

 -   2,782   1,250   -   شرکتهای هلدینگ شرکت کیش آرین پارسه

  2,832   10,917   - 

  2,832   10,917   91 

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش 

 جمع

21

 شرکتهای اصلی و نهایی

 سایر اشخاص وابسته

 جمع

 جمع کل



23-2-

بدهیطلببدهیطلب

(157,275)  -  (157,275)  -  (1,603) (155,672)  -   صندوق بازنشستگی کشوری

(9,634)  -  (9,543)  -   -  (9,634)  91   شرکت آتیه صبا

(166,909)  -  (166,818)  -  (1,603) (165,306)  91   جمع

(351)  -  (9,845)  -   -  (9,845)  -   شرکت پرشین گلف

 -   -  (4,032)  -   -  (4,032)  -   شرکت کیش آرین پارسه

(2,020)  -  (2,020)  -   -  (2,020)  -   شرکت ایرانگردی و جهانگردی

(2,371)  -  (15,897)  -   -  (15,897)  -   جمع

  91  (181,203) (1,603)  -  (182,715)  -  (169,280)

 شرکت های تحت کنترل مشترک

22

 جمع کل

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

 شرکتهای اصلی و نهایی

پیش دریافت هاسایر پرداختنی ها

1399

خالص

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است 

1398

خالص نام شخص وابستهشرح

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

دریافتنی



تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی-24

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

- 35طراح البی هتل- مهندس اسدی 

2,120 - شرکت رهنوردان تجارت جهانی

 35 2,120

24-1-

24-2-

1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

 اصالحیه قانون تجارت235بدهی های احتمالی موضوع ماده 

 237,060 77,060

49,560 49,560 (تضمین وجوه دریافتی  )شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا 

256 256 سایر

 286,876 126,876

24-3-

          

          

          

          

24-4-

25-

: بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است 

(سهامی خاص  )شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت 

يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است

. میلیون ریال بوده، که تماما پرداخت شده است16،190کل قرار دادهای شرکت رهنوردان تجارت جهانی بالغ بر 

23

.شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی فاقد داراییهای احتمالی می باشد 

 رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

(تضمین پیش دریافت قرارداد  )صندوق بازنشستگی کشوری 

.رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی باشد وجود ندارد 

دارایی های احتمالی

دعاوی حقوقی

تحصیل مال از طریق نامشروع 

 دادگاه کیفری دودادگستری شهرستان محالت 101مشارالیه به قرار صدراالشاره اعتراض نموده و مراتب جهت رسیدگی به شعبه محترم .  با قرار بازداشت موقت روانه زندان می گردد 

 مراتب قرار بازداشت نامبرده عینا تائید 13/12/1399 مورخ 9909978661102426 ثبت و پس از تشریفات قانونی  طی دادنامه شماره 9909988663000686ارجاع و تحت  کالسه 

.گردید

شکایت شرکت توسعه دهکده آبدرمانی محالت علیه مهدی دشتکی حصاری مدیر عامل سابق شرکت ،در دادسرای عمومی و انقالب شهرستان محالت نموده که شکوائیه به منظور رسیدگی به شعبه 

مهدی   )حسب دستور بازپرس محترم به هیات کارشناسی ارجاع و پس از اخذ نظریه کارشناسان محترم،مشتکی عنه 9909988663000686محترم اول بازپرسی ارجاع و پرونده متشکله تحت کالسه  

:به بازپرسی احضار و پس از تفهیم اتهامات، به شرح زیر (دشتکی حصاری 

خیانت در امانت 

پرداخت رشوه 
تبانی برای بردن مال غیر  


