
تعهدات ، بدهیها و دارایی های احتمالی25-

-25-1

13991398

ریالریال:اسنادتضمینی ما نزددیگران:الف

50,000,000,00050,000,000,000سازمان بازنشستگی کشوری کل

31,766,000,00031,766,000,000شرکت هواپیمایی کیش ایر

30,550,000,00030,550,000,000شرکت هواپیمایی قشم ایر

450,000,000450,000,000شرکت هواپیمایی آتا

3,610,000,0003,610,000,000شرکت هواپیمائی ایران ایرتور

2,250,000,0002,250,000,000شرکت هواپیمایی آسمان

2,000,000,0002,000,000,000توسعه گردشگری ایران

1,800,000,0001,800,000,000شرکت هواپیمایی ماهان

1,020,000,0001,020,000,000شرکت هواپیمایی تابان

400,000,000400,000,000شرکت هواپیمایی نفت

550,000,000550,000,000میراث فرهنگی وگردشگری

2,430,725,6722,430,725,672سایر

126,826,725,672126,826,725,672

-25-2

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف
یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 بشرح 1347قانون اصالح قسمتی ازقانون تجارت مصوب سال 235تعهدات احتمالی از بابت تضامین واگذاری موضوع ماده 

:زیر است

28

شایان ذکر است که قرارداد . شرکت درتاریخ صورت وضعیت مالی،  فاقدتعهدات سرمایه ای و دارایی های احتمالی میباشد

سرمایه گذاری در شرکت توسعه آبدرمانی محالت با توافق طرفین فسخ شده و این شرکت در قبال آن شرکت هیچگونه 

.تعهدی ندارد 



معامالت بااشخاص وابسته24-

: اصالحیه قانون تجارت درطی سال مالی موردگزارش به شرح ذیل بوده است129معامالت انجام شده با اشخاص وابسته و معامالت مشمول ماده 

:129معامالت مشمول ماده -الف

(بدهی)مانده طلبمبلغ معاملهشرح معاملهنوع وابستگی

ریالریال

3,504,272,966ارائه خدمات بلیط(الف

4,700,000,000اجاره ملک میر عماد (ب

17,144,098,939پیش دریافت ارائه توربازنشستگان(الف

416,085,800ارائه خدمات بلیط و تور کارکنان(ب

12,402,919,000اجاره دفتر فروش (ج

3,066,593,570بیمه تکمیلی (د

معامالت با اشخاص وابسته - ب

(778,279,828)778,279,828خرید خدمات  (الف شرکت هم گروه شرکت هواپیمایی آسمان 

35,511,336,000ارائه خدمات بازاریابی(الف

7,573,763,000خرید خدمات (ج

628,381,8452,697,113,629خدمات فروش بلیط (الف شرکت هم گروه مجموعه صنایع شیر پگاه 

9,973,851,595پرداخت وجه نقد  (الف 

129249000خرید خدمات                     (ب 

27

9,844,602,595 توسعه آبدرمانی محالت

سهامدارو عضوء 

هیئت مدیره

9,978,292,374شرکت هم گروه آرین پارسه کیش 

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف
یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

(46,400,643,367)

(32,197,525,709)

سهامدار عمده 

وعضوء هیئت 

مدیره

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

صندوق بازنشستگی کشوری



1398سال 1399سال 

ریالریال

154,831,367,791 117,586,987,695 جمع بدهی

(8,535,631,084)(11,081,324,299)موجودی نقد

146,295,736,707 106,505,663,396 خالص بدهی

(30,779,734,894)(30,776,721,412)حقوق مالکانه

%475-%346-(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

مدیریت ریسک اعتباری23-3-

ریسک شیوع کرونا 23-4-

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 23

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

26

شرکت تدابیر ایمن ساز برای کاهش ریسک اعتباری اتخاذ کرده و تنها با طرف قراردادهای معتبر وارد معامله شده تا از این طریق این ریسک را کنترل  و 

.خطرناشی از آن را به حداقل برساند 

با عنایت به تأثیر جهان شمول ویروس منحوس کرونا و تأثیر بسزای این ویروس بر صنعت گردشگری، تمام تالش این شرکت بر آن است 

تا با استفاده از فرصت بدست آمده در ایام رکود تحمیل شده بر این صنعت پربازده، با ایجاد یک فنر فشرده در ابعاد مختلف ارائه خدمات گردشگری، به 

محض ایجاد بستر مناسب در این عرصه، این شرکت نه تنها فعالیت چشمگیری داشته باشد، که در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به جبران عقب افتادگی 

. از رقباء حال حاضر اقداماتی موثر و پیش رو را داشته باشد

مدیرت سرمایه-23-1
شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت 

بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض 1389استراتژی کلی شرکت از سال . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. خواهد بود

.سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت می باشد

نسبت اهرمی- 23-1-1

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

مدیریت ریسک نقدینگی- 23-2

 بدلیل شیوع کرونا ،فعالیت شرکت کاهش چشم گیری داشته و به این جهت در سال مالی مورد گزارش با کمبود نقدینگی مواجه بوده و  بدهیها معوق شده است و 

.مدیریت نقدینگی مستلزم  شروع فعالیت شرکت در روال و شرایط عادی می باشد 



1398/01/01تعدیالتطبق صورت های مالی

(تجدید ارائه)اصالح اشتباهات1397/12/29

79,452,114,595 9,647,000 79,442,467,595 

136,628,576,406 7,803,824,794 144,432,401,200 

694,687,950 2,212,167,665 2,906,855,615 

16,276,339,652 (10,025,639,459)6,250,700,193 

-21

13991398

ریالریال

(30,050,435,087)3,013,482خالص (زیان)سود

:تعدیالت 

1,187,971,000-هزینه مالیات 

355,056,092521,524,858هزینه استهالک

(12,053,956,144)(9,623,652,641)سود سپرده بانکی

درذخیره مزایای پایان  (کاهش)خالص افزایش

خدمت کارکنان
(5,700,052,697)3,994,806,381

(14,968,649,246)(6,349,653,905)

7,271,606,10541,967,908,487پیش پرداختها  (افزایش)کاهش

58,097,657,092(16,823,644,019)حسابهای دریافتنی عملیاتی (افزایش)کاهش

(17,032,141,635)(52,492,127,182)حسابهای پرداختنی عملیاتی (کاهش)افزایش

(7,016,125,918)20,508,146,954پیش دریافتهای عملیاتی (کاهش )افزایش 

76,017,298,026(41,536,018,142)جمع تغییرات سرمایه در گردش 

39,617,209,034(56,501,653,906)نقد حاصل از عملیات

-22

13991398

ریالریال

10,500,000,000-انتقال سود سهام مصوب به حساب های پرداختنی سهامدار

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

25

نقد حاصل از عملیات 

معامالت غیر نقدی

1397/12/29اصالح و ارائه مجدد صورت های مالی - 20-1-2

    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

    مالیات پرداختنی

انباشته (زیان )   سود

( مبالغ  ریال)

   دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها



پیش دریافتها19-

13991398یادداشت

ریالریال

13,383,875,3003,014,999,803-19پیش دریافت از  بازنشستگان

-20,193,622,893صندوق بازنشستگی کشوری

54,351,436-سایر

23,577,498,1933,069,351,239

:پیش دریافت بابت ارائه خدمات  به شرح ذیل تفکیک میگردد 19-1

13991398

ریالریال

1,514,431,4001,515,943,403تور مشهد

-34,900,000تور قشم

1,834,543,9001,499,056,400تور کیش

3,383,875,3003,014,999,803

-19-1-1

اصالح اشتباهات 20-

13981397

ریالریال

2,212,167,665 2,212,167,665 

7,008,826,311 7,008,826,311 

9,647,000 9,647,000 

706,009,000 706,009,000 

88,989,483 88,989,483 

10,025,639,459 10,025,639,459 

1398/12/29تعدیالتطبق صورت های مالی

(تجدید ارائه)اصالح اشتباهات1398/12/29

         21,354,457,503                 9,647,000        21,344,810,503 

       130,096,434,771          7,803,824,794       137,900,259,565 

                              -             2,212,167,665           2,212,167,665 

(24,274,095,435)(10,025,639,459)(34,299,734,894)

1397بابت مالیات عملکرد سال 

1397بابت بیمه سال 

1397بابت مالیات ارزش افزوده سال 

1397بابت مالیات تکلیفی سال 

1397بابت مالیات حقوق سال 

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطالعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصالح و - 20-1

.ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه ای بعضا با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد

    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

    مالیات پرداختنی

انباشته (زیان )   سود

( مبالغ  ریال)

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

پیش دریافت از بازنشستگان جهت ثبت نام آنان در برنامه تورهای مخصوص بازنشستگان میباشدکه برنامه سفر آنان در 

.دوره مالی بعد  انجام میگیرد

24 

1398/12/29اصالح و ارائه مجدد صورت های مالی - 20-1-1



مالیات پرداختنی18-

1398

(ریال)

نحوه تشخیصمانده پرداختنیمانده پرداختنیمالیات پرداختیقطعیتشخیصیابرازیدرآمدمشمول مالیات ابرازی(زیان)سودسال مالی

رسیدگی به دفاتر139315,928,962,5937,492,336,889265,672,9941,072,108,4341,072,108,4341,072,108,500446,403,075446,403,075

رسیدگی به دفاتر--139421,921,353,64511,565,110,7591,300,001,5891,445,638,8451,445,638,8451,445,638,845

رسیدگی به دفاتر--139515,966,370,4852,108,597,500263,574,6881,875,388,3391,262,821,0001,262,821,000

رسیدگی به دفاتر--139614,849,098,732847,553,297211,888,3241,399,859,0711,399,859,0711,399,860,000

رسیدگی به دفاتر139718,629,359,19515,244,726,2151,928,667,7544,140,835,419-1,935,418,0002,205,417,4192,212,167,419

رسیدگی نشده-------(28,862,464,087)1398

رسیدگی نشده-------13993,013,482

2,651,820,4942,658,570,494

-(446,402,829)

2,651,820,4942,212,167,665

-18-1

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

پیش پرداختهای مالیاتی:کسرمیشود

23

1399

(ریال)مالیات

. قطعی و تسویه شده است1397مالیات بردرآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از 



17-2

:ذخیره هزینه های معوق به شرح ذیل تفکیک میگردد17-3

13991398
ریالریال

9,200,845,80313,794,326,465هزینه تور
443,000,00010,632,000,000هزینه اجاره دفتر یوسف آباد و فاطمی

500,000,000500,000,000پاداش بیالن پرسنل 
265,500,000-حق الزحمه حسابرسی

41,750,00041,750,000طرح طبقه بندی مشاغل
47,079,42472,298,843سایر

10,232,675,22725,305,875,308

22

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 مربوط به فروش بلیط شرکت های هواپیمایی می باشد که به دلیل  اشتباه واریز مبالغ فروش به GSAبدهی به آژانسها  بابت 

حساب شرکت ، ایجاد شده است که علی الرغم پیگیری انجام شده ار اکثرشرکتها هیچگونه مطالبه ای را اعالم ننمودند و در 

.نهایت با مصوبه هیئت مدیره اکثریت مانده ها به حساب درآمد منظور گردید 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



:شرکتها و هتل های طرف قرارداد با تور17-1-

13991398

ریالریال

5,709,950,000-(هتل شایگان)آرین پارسه کیش-اشخاص وابسته

4,449,600,000-هتل مدائن مشهد

-778,279,828شرکت هواپیمایی آسمان- اشخاص وابسته 

-1,711,583,409یاتی

223,600,0005,824,300,001هتل سی نور

2,872,800,000-هتل ارم قشم

1,819,000,000-(مشهد)هتل پارمیدا 

21,570,350,002هتل تابران مشهد

1,961,290,000-(قشم)هتل سینگو  درگهان

1,596,658,818-هتل آپارتمان احسان

1,205,878,000-اصفهان- اسطوره گشت زاینده رود

99,000205,179,000ایران گشت بجنورد

373,400,000-دلفین سیر ساحل قشم

824,670,000-هتل پارسیان یزد

705,500,000-هتل ارم شیراز

641,083,500-هتل پارت

102,655,200447,679,547بیمه ملت

416,700,000-سپید پرواز

3,051,497,5202,972,769,990سایر

5,867,714,95933,596,808,858

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

21



-17

13991398یادداشت

ریالریال:پرداختنی های تجاری

15,867,714,95933,596,808,858-17شرکتها و هتل ها

5,867,714,95933,596,808,858

:سایر پرداختنی ها

46,400,643,36745,204,916,333شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا-اشخاص وابسته

23,932,934,333-2-17آژانسهای مسافرتی بابت نمایندگی های کل فروش

-12,003,902,819سازمان بازنشستگی کشوری - اشخاص وابسته

-267,260,900حقوق پرداختنی

310,232,675,22725,305,875,308-17ذخیره هزینه های معوق

466,163,124404,039,738سپرده نقدی آژانسها

840,661,492755,768,000مالیات تکلیفی - سازمان امور مالیاتی 

7,053,597,9847,625,533,761بیمه پرداختنی- سازمان تامین اجتماعی 

335,508,869245,420,483مالیات حقوق - سازمان امور مالیاتی 

-1,335,562,500مالیات اجاره - سازمان امور مالیاتی 

604,441,142828,962,751سایر

79,540,417,424104,303,450,707

85,408,132,383137,900,259,565

20

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 پرداختنی های  تجاری و سایر پرداختنی ها



سرمایه14-

تعدادسهامدرصد مالکیتتعدادسهامدرصد مالکیت

99/99876319,99699/99876319,996شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

0/0003110/000311شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

0/0003110/000311شرکت ساختمانی ترازپی ریز

0/0003110/000311سازمان بازنشستگی کشوری

0/0003110/000311شرکت آزادراه امیرکبیر

100320,000100320,000

اندوخته قانونی 15-

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان16-

13991398

ریالریال

11,649,589,3227,654,782,941مانده درابتدای سال

(495,053,468)(8,542,983,411)پرداخت شده طی سال

1,975,410,9083,642,966,035طی سال- ذخیره تأمین شده مزایای پایان خدمت

867,519,806846,893,814طی سال- ذخیره تامین شده مرخصی استفاده شده

5,949,536,62511,649,589,322مانده درپایان سال

19

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

سرمایه از محل سودقابل تخصیص سنوات گذشته،به حساب %10ریال معادل 320/000/000اساسنامه ،مبلغ 40وماده1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238و140طبق مفادمواد

.اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست وجزدرهنگام انحالل شرکت،قابل تقسیم بین سهامداران نمی باشد. اندوخته قانونی منتقل شده است

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت .ریالی با نام  پرداخت شده می باشد10.000سهم 320.000 ریال شامل 3،200،000،000 مبلغ 1399/12/30سرمایه شرکت در تاریخ 

:وضعیت مالی به شرح زیر است

1,399 1,398 



سرمایه گذاری های  کوتاه مدت12-

13991398

ریالریال

4,781,000,0004,604,000,000سپرده سرمایه گذاری بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد

20,000,000,00070,000,000,000سپرده سرمایه گذاری بانک ایران زمین شعبه سید جمال الدین اسد آبادی

1,060,000,0001,060,000,000سپرده سرمایه گذاری بانک تجارت شعبه سید جمال الدین اسدآبادی

25,841,000,00075,664,000,000

موجودی نقد 13-

13991398یادداشت

ریالریال

111,081,324,2998,535,631,084-13ریالی-موجودی نزد بانکها 

11,081,324,2998,535,631,084

:موجودی نزد بانکها از اقالم زیر تشکیل یافته است 13-1

13991398

ریالریال

2,512,471,5493,902,325,444بانک پاسارگاد شعبه یوسف آباد 

1,638,587,5892,080,497,981بانک دی شعبه سید جمال الدین اسدآبادی

3,457,174,395516,248,445بانک ملی شعبه حج و زیارت 

3,473,090,7662,036,559,214سایر بانک ها

11,081,324,2998,535,631,084

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

18



-11-2

13991398یادداشت

ریالریال

13,647,082,8753,647,082,875-2-11هواپیمایی سهند

1,550,102,6781,550,102,678مرتضی میر حسینی

5,197,185,5535,197,185,553جمع 

(3,647,082,875)(3,647,082,875)هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

1,550,102,678 1,550,102,678 

-11-2-1

:سرفصل بدهی کارکنان از اقالم ذیل تشکیل شده است11-3-

13991398

ریالریال

0286,060,000حسین قمری

0107,580,000محمدرضا جعفرپور

86,357,998154,598,000فرهادفوالدوند

0157,548,000رمضانعلی محمدی دره پشتی

185,145,000211,691,719داوودچاالکی

175,226,965175,226,965هادی موسوی عسگری

0107,220,000سمیرا یوسفی

069,618,508رضا آذر برا

051,827,998رضا ربیعی

564,983,733301,448,901سایرکارکنان 

1,011,713,6961,622,820,091

17

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال از بابت وصول یک فقره چک تضمین نزد نامبرده می باشد که موضوع 3،647 مطالبات از شرکت هواپیمایی سهند به مبلغ 

 بابت تکمیل پرونده و مستندات مجدداً به شعبه 1394از طریق مراجع قضایی پیگیری و حکم جلب اشخاص ذینفع صادر و در سال 

ارجاع و با طرح شکایت خیانت در امانت پرونده کیفری و اولین جلسه دادگاه برگزار گردید که رای آن تا تاریخ تهیه صورت های مالی 

با توجه به اینکه .صادر نشده است مضافاً اینکه سند مالکیت یک دستگاه خودرو از شخص نقد کننده چک در توقیف شرکت می باشد

.اقدامات انجام شده توسط شرکت تا این تاریخ منتج به وصول مطالبات نگردیده است

:مطالبات سنواتی به شرح زیر تفکیک می گردد



-11-1

13991398

ریالریال

1,175,273,5401,175,273,540شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

2,697,113,6293,325,495,474صنایع شیر پگاه-اشخاص وابسته

-      9,978,292,374آرین پارسه کیش - اشخاص وابسته 

13,749,500209,081,000شرکت تراز پی ریز-اشخاص وابسته

-1,272,455,614هالل احمر

4,363,254,3813,935,795,121شرکت آب و نیرو تهران

149,413,000204,095,306دیوان محاسبات کل کشور

734,472,500734,472,500توسعه گردشگری ایران

68,383,128-روانکاران

511,399,700-بادران گستران

258,070,190500,042,790شرکت انبارهای عمومی

118,697,400194,516,800سیمان رفسنجان

24,901,60075,678,660قند نیشابور

53,589,50074,120,000سیمان کهگیلویه بویر احمد

4,022,809,3945,364,536,123سایر

24,862,092,62216,372,890,142

(2,983,266,774)(2,983,266,774)ذخیره کاهش ارزش

21,878,825,848          13,389,623,368      

16

:شرکت ها و اشخاص از اقالم زیر تشکیل یافته است 

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها11-

1398

ریالی
- ذخیره کاهش ارزش 

ریال
ریال- خالص ریال- خالص

:دریافتنی های تجاری

 21,878,825,84813,389,623,368(2,983,266,774)124,862,092,622-11شرکت ها و اشخاص

 772,922,230--صندوق بازنشستگی کشوری

 842,861,244842,861,244993,248,678فروش آنالین-بدهکاران تجاری

 2,276,279,9412,276,279,9412,267,619,941(چکها)اسناددریافتنی 

27,981,233,807(2,983,266,774)24,997,967,03317,423,414,217 

:سایر دریافتنی 

 1,550,102,678 1,550,102,678(3,647,082,875) 25,197,185,553-11مطالبات سنواتی

- 9,844,602,595 9,844,602,595شرکت توسعه آبدرمانی محالت - اشخاص وابسته 

 748,473,517 764,068,520 764,068,520مالیات ارزش افزوده- سازمان امور مالیاتی 

 1,622,820,091 1,011,713,696 31,011,713,696-11مطالبات از کارکنان شرکت 

16,817,570,364 (3,647,082,875)13,170,487,489 3,921,396,286 

44,798,804,171 (6,630,349,649)38,168,454,522 21,344,810,503 

15

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1399
یادداشت



-10

13991398یادداشت

ریالریال

10-13,797,685,9499,103,743,174

10-24,805,101,3106,770,650,190

1,680,382,8791,680,382,879پیش پرداخت مالیات

10,283,170,13817,554,776,243

(446,402,829)-تهاتر با مالیات پرداختنی

10,283,170,13817,108,373,414

-10-1

13991398

ریالریال

1,787,653,1085,395,432,308

1,272,371,8762,763,424,376

737,660,965944,886,490

3,797,685,9499,103,743,174

13991398:پیش پرداخت خرید خدمات به شرح زیر می باشد10-2-

ریالریال

296,200,000331,772,001
629,115,760689,115,760چابهاران پرواز

-439,839,815
82,404,00082,404,000

-980,820,975
284,440,08056,669,600

-78,744,053
461,568,390461,768,390

-90,468,541
1,375,450,000193,155,500سرزمین موج و مرجان

263,437,977-هواپیمایی ماهان
174,335,380-هواپیمایی زاگرس

139,598,000-شرکت هواپیمایی ایران ایر
161,105,000-سامانه اتوبوسرانی
117,971,890-آذین گشت سهل

117,041,897-فراسو
-1,488,840,000آبدرمانی سرعین 

187,083,0802,392,401,411

4,805,101,3106,770,650,190

سایر

14 

:پیش پرداخت بلیط های چارتری به شرح زیر تفکیک می گردد

شرکت هواپیمایی کیش ایر

(تک ستاره پاسداران)چارتر چابهار

سایر

چارتکس

هتل مینو
شرکت سفیر راه پرواز

آسمان پرواز ایرانیان
پیام توسعه صبا

مقیم

آسمان پرستاره

تاپ تورز

پیش پرداخت خرید خدمات

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

پیش پرداختها

پیش پرداخت بلیط های چارتری



دارایی های ثابت مشهود7-

1399/12/3013991398مانده در استهالک طی سالمانده درابتدای سال1399/12/30مانده در افزایشمانده در ابتدای سالشرح

8,214,833,568392,555,5208,607,389,0887,868,943,471138,389,4248,007,332,895600,056,193345,890,097اثاثه ومنصوبات

1,300,000,00001,300,000,000853,125,001216,666,6681,069,791,669230,208,331446,874,999وسائط نقلیه

649,245,1350649,245,135649,245,1350649,245,13500هزینه های مستحدثاتی در واحد استیجاری 

10,164,078,703392,555,52010,556,634,2239,371,313,607355,056,0929,726,369,699830,264,524792,765,096

دارایی های  نامشهود8-

1399/12/3013991398مانده در استهالک طی سالاستهالک ابتدای سال1399/12/30مانده در افزایشمانده در ابتدای سالشرح

2,615,991,00002,615,991,0002,615,991,00002,615,991,00000نرم افزار

00124,112,800124,112,800-12,411,8000124,112,800حق االمتیاز

2,628,402,80002,740,103,8002,615,991,00002,615,991,000124,112,800124,112,800

سایر دارایی ها9-
13991398

ریالریال

190,000,000190,000,000هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران

230,000,000230,000,000هواپیمایی ایران ایر تور

50,000,00050,000,000سپهران

11,940,00011,940,000سایر 

481,940,000481,940,000

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

13

ریال-استهالک انباشته ریال-بهای تمام شده

ریال-استهالک انباشته ریال-بهای تمام شده 

ریال-ارزش دفتری



:استهالک به شرح ذیل تفکیک میگردد5-3-

13991398

ریالریال

138,389,424144,353,222اثاثه و منصوبات

216,666,668216,666,667وسائط نقلیه

120,504,969-ساختمان 

40,000,000-نرم افزار

355,056,092521,524,858

:هزینه های عمومی و عملیاتی به شرح ذیل تفکیک میگردد5-4-

13991398

ریالریال

4,006,687,5003,735,809,524اجاره 

168,362,81128,298,286تعمیر و نگه داری 

33,864,60839,385,562سوخت 

113,964,882267,211,081آب و برق

141,533,972252,838,616تلفن

247,789,632118,646,588سایر 

4,712,203,4054,442,189,656جمع 

سایردرآمدهای غیرعملیاتی6-

13991398یادداشت

ریالریال

9,623,652,64112,053,956,144سودسپرده های بانکی 

630,000,000-(آبدرمانی محالت)اجاره کانتر 

2,500,000,000-جریمه دریافتی از آژانس فرزانه

-120,961,596,560-6 ناشی از بستن سایر پرداختنی های  راکد

-1,343,194,143درآمد ناشی از عدم انجام تعهدات طرف حساب ها

42,655,724-سایر

31,928,443,34415,226,611,868

-6-1

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

12

در حسابها ایجاد شده که در سنوات (مطابق مصوبه هیئت مدیره )درآمد فوق از بابت  تعدیل بخشی از بدهی های راکد آژانس های مسافرتی 

.گذشته در سرفصل سایر پرداختنی ها طبقه بندی شده بود 



هزینه های فروش،اداری وعمومی5-

13991398

ریالریال
126,741,094,59435,388,917,334-5حقوق ومزایا

24,080,514,2123,986,045,773-5هزینه های فروش ،عمومی و اداری

3355,056,092521,524,858-5هزینه های استهالک

44,712,203,4054,442,189,656-5هزینه های عمومی عملیاتی

       322,389,39867,472,834سایر
36,211,257,70144,406,150,455

-5-1

13991398

ریالریال

12,440,665,06711,635,386,693حقوق پایه

3,009,789,028-پاداش و بهره وری
3,145,831,5803,215,284,375بیمه سهم کارفرما  

2,126,428,8093,535,747,850اضافه کاری 

973,274,2152,558,560,544ایاب و ذهاب

1,323,376,6981,816,940,117عیدی و پاداش

935,720,9571,939,679,836بازخرید سنوات خدمت

410,930,434443,611,045مرخصی استفاده نشده

266,049,283263,559,175ماموریت

428,703,1583,152,377,957کمک های غیر نقدی 

4,690,114,3933,817,980,714سایر 

26,741,094,59435,388,917,334جمع 

-5-2

13991398

ریالریال

1,657,523,667315,280,000حق الزحمه مشاوره 

300,000,000650,000,000حق الزحمه حسابرسی

467,052,020352,392,307ملزومات اداری 

21,346,33244,109,095پست و مراسالت

392,525,9531,282,925,398پشتیبانی و نگهداری نرم افزار

51,916,42415,382,175شبکه و اینترنت

215,791,983120,545,254آبدارخانه و پذیرایی

974,357,8331,205,411,544سایر 

4,080,514,2123,986,045,773

:حقوق و مزایا به شرح ذیل تفکیک میگردد

11

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

:هزینه های فروش ، عمومی و اداری به شرح ذیل تفکیک میگردد

یادداشت



:هزینه های عمومی و عملیاتی به شرح ذیل تفکیک میگردد4-3-

13991398

ریالریال

4,451,875,0003,396,190,476اجاره 

187,069,78925,725,714تعمیر و نگه داری ساختمان

37,627,34235,805,057سوخت 

126,627,647242,919,164آب و برق 

157,259,968229,853,287تلفن 

275,321,814107,860,534سایر 

5,235,781,5604,038,354,233

:هزینه های سربار به شرح ذیل تفکیک میگردد4-4-

13991398

ریالریال

436,139,9471,166,295,816پشتیبانی و نگهداری نرم افزار

57,684,91613,983,795شبکه و اینترنت

518,946,688320,356,643ملزومات اداری 

23,718,14740,099,178پست و مراسالت

239,768,871109,586,594آبدارخانه و پذیرایی

428,571-هزینه های سامانه فروش آنالین

1,082,619,815537,940,169سایر 

2,358,878,3842,188,690,767

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

10



بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی4-

 

13991398یادداشت

ریالریال

16,965,983,982409,507,060,315-4مخارج مستقیم تورها

229,712,327,32832,171,743,031-4حقوق ومزایا

35,235,781,5604,038,354,233-4هزینه های عمومی عملیاتی

42,358,878,3842,188,690,767-4هزینه های سربار

44,272,971,254447,905,848,345

:مخارج مستقیم تور به شرح ذیل تفکیک میگردد4-1-

13991398

ریالریال

4,103,190,046307,195,684,410هتل گردشگر

2,039,889,37064,398,226,834حمل ونقل گردشگر

66,777,9501,451,514,601پذیرائی

22,662,088,625-هزینه های گارانتی

6,759,836,800-حق نظارت تور

756,126,6167,039,709,045سایر

6,965,983,982409,507,060,315

:حقوق ومزایا به شرح ذیل تفکیک میگردد4-2-

13991398

ریالریال

13,822,961,18610,577,624,267حقوق پایه

2,736,171,844-پاداش و بهره وری

3,495,368,4222,922,985,795بیمه سهم کارفرما 

2,362,698,6763,214,316,227اضافه کاری 

1,081,415,7952,325,964,131ایاب و ذهاب

1,470,418,5531,651,763,742عیدی 

1,039,689,9521,763,345,305بازخرید سنوات خدمت

456,589,372403,282,769مرخصی استفاده نشده

295,610,315239,599,250ماموریت

476,336,8422,865,798,142کمک های غیر نقدی 

5,211,238,2153,470,891,559سایر 

29,712,327,32832,171,743,031

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی  صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

9



درآمد های  عملیاتی3-

1398سال 1399سال یادداشت
ریالریال

16,337,552,520441,398,719,872-3درآمدحاصل از گردشگری 

2,613,729,9116,824,202,973فروش بلیط های هوائی داخلی وخارجی

-235,511,336,000-3درآمد بازایابی و تبلیغات

-34,096,180,662-3درآمد ناشی از برگشت هزینه های معوق

48,558,799,093448,222,922,845

:درآمدحاصل از گردشگری  به شرح ذیل تفکیک می گردد3-1-

1398سال 1399سال 
ریالریال

857,440,000223,126,423,847تورمشهد

5,027,503,52063,948,258,000تورکیش

24,763,937,620-تورقشم

37,200,00020,874,544,920تور شیراز

69,800,00021,680,330,000تورشمال

1,885,00017,971,913,500تورچابهار

12,000,00011,822,474,314تورسرعین

06,194,188,000توریزد

29,500,0009,202,849,000تورتبریز

75,010,00018,118,654,132توراصفهان

6,400,0006,309,000,000تورهمدان

3,676,290,000-تور شهرکرد

819,740,000-تور بوشهر

1,463,055,688-تورسنندج
20,400,000-تور کاشان
9,600,000-توریاسوج

803,776,000-تور لرستان
2,083,810,000-تور ارومیه

85,260,000-تور بروجرد
-171,034,000تور محالت 

49,780,0008,424,214,851سایر
6,337,552,520441,398,719,872

.درآمد فوق از بابت بازاریابی و تبلیغات برای شرکت آرین پارسه کیش در حسابها ایجاد شده است  3-2-

-3-3

. در کشور، فعالیت شرکت در خصوص پذیرش تور و خرید و فروش بلیت نسبت به دوره مشابه سال قبل ناچیز می باشد 19- باتوجه به شیوع کووید 3-4-

8

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

.درسرفصل سایر پرداختنی ها منظور شده است  (گارانتی تخت هتل ها )درآمد فوق از بابت برگشت هزینه های معوق بوده که در سنوات گذشته در قالب  ذخیره هزینه تور



درآمد عملیاتی2-2-

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

.درآمد ارائه خدمات در زمان ارائه خدمات شناسایی می گردد2-2-1-

2-2-2

-2-3

دارایی های نامشهود2-4-

دارایی های ثابت مشهود2-5-

-2-5-1

-2-5-2

روش استهالکنرخ استهالک  دارایی

ساله25ساختمان

ساله6وسایل نقلیه

ساله5اثاثه ومنصوبات

ساله3نرم افزار

2-5-2-1

ذخیره مزایای  پایان خدمت کارکنان2-6-

خط مستقیم

شایان ذکر . ذخیره مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ومزایای کارکنان  برای هرسال خدمت آنان محاسبه و درحسابها منظورمی شود

.است در سال مالی مورد گزارش بخشی از بدهی از این بابت به کارکنان تسویه شده است 

در مواردی که هریک . برای دارائیهای ثابتی که در طی  ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه محاسبه و در حسابها منظور می شود 

از دارائیهای استهالک پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کاریاعلل دیگر برای مدتی مورداستفاده قرارنمی گیرد ،میزان استهالک آن برای مدت یادشده 

.درصدنرخ استهالک منعکس درجدول باالست 30معادل 

7

خط مستقیم

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

خط مستقیم

خط مستقیم

مخارج بهسازی وتعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید . دارائیهای ثابت مشهود برمبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت میشود 

هزینه .دارائیهای  ثابت یا بهبود اساسی درکیفیت بازدهی آنها میگردد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوط مستهلک میشود 

های نگهداری و تعمیرات جزئی که به منظورحفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحدتجاری از استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارائی انجام میشود، هنگام 

.وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد 

 قانون مالیاتهای مستقیم 149و با در نظرگرفتن آئین نامه استهالکات موضوع ماده  )استهالک دارائیهای ثابت مشهود باتوجه به عمرمفید برآوردی دارائیهای مربوط 

:و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود  (واصالحیه بعدی آن1394مصوب تیر ماه 

.دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود

.سرمایه گذاری های شرکت از بابت سپرده های سرمایه گذاری در بانک ها می باشد

سرمایه گذاری ها

.حاصل می گردد(دفتر فروش)درآمدهای عملیاتی شرکت از دو طریق اجرای تورهای بازنشستگان کشوری و سامانه فروش آنالین و حضوری بلیط هواپیما و قطار 



-1

تاریخچه1-1-

فعالیت اصلی1-2-

تعداد کارکنان1-3-

:تعداد کارکنان دائم و موقت براساس آخرین لیست حقوق و دستمزد  به شرح زیر می باشد

  

کارکنان دائم

کارکنان موقت 

جمع کل

-2

مبنای تهیه صورت های مالی2-1-

64

58

6

نفر

6

.صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه  شده است

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

اهم رویه های حسابداری

 (اعم از محموالت سبک وسنگین کاالهای اساسی وغیره)انجام عملیات حمل ونقل جاده ای داخلی کاال1378/12/24اساسنامه، تا تاریخ 3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  

عملیات . درسراسرکشور و ازتاریخ مذکوربه بعد انجام هرگونه و خدمات مسافرتی وجهانگردی بارعایت قوانین ومقررات و دستورالعملهای وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی صورت می پذیرد

سازمان )الف وزارت فرهنگ وارشاداسالمی /ج/331/31477طی نامه شماره 1377/12/26درتاریخ  (بندب)متوقف و بدنبال اخذ مجوز فروش تور 1377درسال "حمل ونقل جاده ای عمال

  1378/6/01ازسازمان هواپیمائی کشوری،فعالیت شرکت مجدداً ازتاریخ 150/7801/166طی نامه شماره 1378/02/04درتاریخ (بندالف)ومجوز فروش بلیط (ایرانگردی وجهانگردی

 و مجوز های صادره توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایع گردشگری ، سازمان هواپیمایی 1398/01/27شایان ذکر است بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ .آغازگردید

کشوری و سازمان حج و زیارت ،فعالیت در امور ثبت نام تنظیم و انجام تورهای زیارتی به داخل و خارج کشور ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات زیارتی با مجوز با رعایت قوانین و مقررات 

سازمان حج و زیارت،ارائه کلیه خدمات مسافرت هوایی به صورت الکترونیکی،صدور بلیت الکترونیکی و توسعه نرم افزار های الزم جهت بهره برداری با رعایت قوانین و مقررات سازمان 

.هواپیمایی کشوری انجام می پذیرد

 دراداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی 1348/02/29مورخ 13162  به صورت شرکت بامسئولیت محدودتأسیس شده وطی شماره1348/02/13شرکت گلف بار در تاریخ

نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل و در تاریخ 1373/10/30درتاریخ . به ثبت رسیده است411118531939 و کد اقتصادی 10100502734تهران به شناسه ملی 

 بر اساس مصوبه مجمع نام شرکت به شرکت خدمات 1385/03/20نام شرکت به شرکت حمل ونقل وخدمات مسافرت هوائی و جهانگردی گلف و در تاریخ 1378/12/24

 بر اساس مصوبه مجمع نام شرکت به شرکت خدمات مسافرت هوایی گردشگری و زیارتی پرشین گلف تغییر 1398/01/27مسافرت هوایی پرشین گلف و نهایتا در تاریخ 

-روبروی مسجدنور- میدان فاطمی- مرکز اصلی شرکت درتهران. درحال حاضر این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا می باشد. نام یافت

شایان ذکر است درتاریخ . واقع میباشد4 است و دفتر نمایندگی  شرکت نیز در خیابان میرعماد ، خیابان چهاردهم ، پالک 55/2جنب تعاونی وزارت کشورشماره 

.شرکت آتیه صبا مالکیت شرکت را ازشرکت سرمایه گذاری صندوق خریداری نمود86/12/26

تاریخچه و فعالیت 

1399

نفر

6

52

58

1398



(تجدید ارائه شده)

1398سال 1399 سالیادداشت
 ریال ریال

: جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 39,617,209,034  (56,501,653,906) 21نقد حاصل از عملیات

(3,116,639,000) (6,750,000) پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 36,500,570,034  (56,508,403,906) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(خروج)جریان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

 - (392,555,520) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(150,000,000)  - تحصیل سایر داراییها

(51,815,000,000) -وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 -  49,823,000,000  وجوه حاصل از دریافت سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 12,053,956,144   9,623,652,641  دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

(39,911,043,856)  59,054,097,121  نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص ورود 

(3,410,473,822)  2,545,693,215  در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش

 11,946,104,906   8,535,631,084  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

11,081,324,2998,535,631,084مانده موجودی نقد در پایان سال

10,500,000,000-22معامالت غیر نقدی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

صورت جریان های نقدی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

5

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



جمع کلانباشته (زیان)سوداندوخته قانونیسرمایه

 ریال ریال ریال ریال

19,796,339,652 16,276,339,652 320,000,000 3,200,000,000 1398/01/01مانده در 

(10,025,639,459)(10,025,639,459)--(20یادداشت )اصالح اشتباهات 

9,770,700,193 6,250,700,193 320,000,000 3,200,000,000 1398/01/01مانده تجدید ارائه شده در 

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال 

(30,050,435,087)(30,050,435,087)--1398زیان خالص گزارش شده در صورت های مالی سال 

(10,500,000,000)(10,500,000,000)--سود سهام مصوب

(30,779,734,894)(34,299,734,894)320,000,000 3,200,000,000 1398/12/29مانده تجدید ارائه شده در

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

3,013,482 3,013,482 --1399سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال 

(30,776,721,412)(34,296,721,412)320,000,000 3,200,000,000 1399/12/30مانده در 

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

4

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



(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

1399/12/301398/12/291398/01/01یادداشت

ریال  ریال ریالدارایی ها

:دارائیهای غیر جاری 

              1,274,289,954 792,765,096  830,264,524 7    دارایی های ثابت مشهود

                164,112,800 124,112,800  124,112,800 8    دارایی های نامشهود

                331,940,000 481,940,000   481,940,000  9    سایر دارایی ها

 1,770,342,754                1,398,817,896   1,436,317,324  جمع دارایی های غیر جاری

:دارایی های جاری 

 57,842,301,851              17,108,373,414   10,283,170,138  10    پیش پرداخت ها

 79,442,467,595              21,344,810,503   38,168,454,522  11    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 23,849,000,000              75,664,000,000   25,841,000,000  12    سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 11,946,104,906              8,535,631,084   11,081,324,299  13    موجودی نقد

          122,652,815,001173,079,874,352 85,373,948,959 جمع دارایی های  جاری

          124,051,632,897174,850,217,106 86,810,266,283     جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

              3,200,000,0003,200,000,000 3,200,000,000 14    سرمایه 

                320,000,000320,000,000 320,000,000 15    اندوخته قانونی 

              6,250,700,193(34,299,734,894)(34,296,721,412)انباشته  (زیان )   سود 

9,770,700,193 (30,779,734,894)(30,776,721,412)جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

              11,649,589,3227,654,782,941 5,949,536,625 16    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

7,654,782,941 11,649,589,322 5,949,536,625 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

          137,900,259,565144,432,401,200 85,408,132,383 17    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

              2,212,167,6652,906,855,615 2,651,820,494 18    مالیات پرداختنی

            3,069,351,23910,085,477,157 23,577,498,193 19    پیش دریافت ها

157,424,733,972 143,181,778,469 111,637,451,070 جمع بدهی های جاری

165,079,516,913 154,831,367,791 117,586,987,695   جمع بدهی ها

174,850,217,106 124,051,632,897 86,810,266,283 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

3

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

1399 اسفند ماه30در تاریخ 

صورت وضعیت مالی

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف



یادداشت

ریالریال 

448,222,922,845 48,558,799,093 3  درآمدهای عملیاتی

(447,905,848,345) (44,272,971,254)4  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 317,074,500   4,285,827,839   سود ناخالص

(44,406,150,455) (36,211,257,701) 5  هزینه های فروش ، اداری و عمومی

(44,089,075,955) (31,925,429,862)  زیان عملیاتی

 15,226,611,868   31,928,443,344  6  سایر درآمدهای غیر عملیاتی

(28,862,464,087)  3,013,482  خالص قبل از مالیات(زیان) سود 

:  هزینه مالیات بر درآمد

(1,187,971,000)   -   سال های قبل
(30,050,435,087)  3,013,482  خالص (زیان)  سود

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

صورت سود و زیان 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

2

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

1398سال 1399سال 



: اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است 

 

صورت سود و زیان •

•

صورت تغییرات در حقوق مالکانه•

صورت جریان های نقدی•

•

نمایندگان اعضای هیأت 

مدیره
امضاءسمت

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیرهرضا خادم الرضا

رئیس هیأت مدیرهعلیرضا زمانی خراقانی

عضو موظف هیأت مدیرهمرجان علمی

1

شماره صفحه

صورتهای مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

آزاد راه امیرکبیر

صورت وضعیت مالی

اعضای هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

صندوق بازنشستگی کشوری

28-6یادداشتهای توضیحی

. به تأیید هیات مدیره شرکت رسیده است1400/04/12صورتهای مالی  براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 
با سالم و احترام ،

3 

4 

(سهامی خاص)شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

 تقدیم 1399 اسفند30مربوط به سال مالی منتهی به  (سهامی خاص)به پیوست صورتهای مالی شرکت خدمات مسافرت هوایی ، گردشگری و زیارتی پرشین گلف

.می گردد

2 

5 


