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مبلغ نهائیتفاوت1398/12/291397/12/29

(60,138,246,253)(60,138,246,253)سود خالص

0مالیات

(25,586,337)(25,586,337)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  هرینه های مالی

299,999,998299,999,998فروش دارایی ثابت(سود)زیان 

0فروش دارایی ثابت نامشهود(سود)زیان 

0فروش مواداولیه(سود)زیان 

فروش سرمایه کذاری(سود)زیان 

(55,340,798,900)(55,340,798,900)6,413,071,28861,753,870,188ذخیره بازخرید كاركنان

38,675,073,039362,513,53039,037,586,569استهالك دارائي ثابت

کاهش ارزش دارایی ثابت

(4,320,000)(4,320,000)سود سهام

(33,873,296)(33,873,296)سودسپرده بانکی وسایراوراق

(645,147,000)(645,147,000)سایرتسعیرارز

49,108,773,664110,406,263,415دریافتنیها

17,333,33484,328,270سایردریافتني بلند مدت

(1,000,000,000)1,080,000,0001,080,000,000سایر داراییها

60,364,484,687(1,000,000,000)50,206,106,9980111,570,591,68561,364,484,687دریافتني عملیاتي

0
013,743,691,27213,743,691,27213,743,691,272موجودي كاال

(4,181,256,522)(4,181,256,522)16,518,386,39012,337,129,868پیش پرداختها

348,690,836,459221,201,912,463پرداختني ها

3,616,407,7999,279,330,178ذخایر

00پیش دریافت ها

352,307,244,2580230,481,242,641121,826,001,617121,826,001,617پرداختني عملیاتي

سایر

114,902,535,835(637,486,470)115,540,022,305جمع عملیاتي

0مالیات

مالیات

000مالیات پرداختنی

0پرداخت نقدی بابت مالیات بردرآمد

115,540,022,305114,902,535,835فعالیت عملیاتی(خروج)جریان خالص ورود

(2,169,106,331)(2,169,106,331)اضافات دارائي ثابت

(164,767,203)(164,767,203)

(228,899,998)(299,999,998)71,100,000 فروش دارائی ثابت

299,999,998(299,999,998)تعدیل  دارائی ثابت

00سرمایه گذاری در بانکها 

2,160,000,0002,160,000,0000سرمایه گذاری بلند مدت

000سرمایه گذاری کوتاه مدت

4,320,0004,320,000سود سهام دریافتی

33,873,29633,873,296سود سپرده های بانکی

(362,513,530)104,514,260467,027,790362,513,530داراییهای نامشهود

(2,524,580,236)(362,513,530)(2,162,066,706)جمع سرمایه گذاري

70,600,000,00070,600,000,0000وجوه حاصل از افزایش سرمایه

0دریافت تسهیالت

(87,380,707,987)22,930,922,14425,586,337(110,337,216,468)باز پرداخت تسهیالت

(110,337,216,468)48,236,067,892158,573,284,360تسهیالت مالی

(21,930,922,144)(25,586,337)(21,930,922,144)25,586,337هرینه های مالی

000سود سهام پرداختنی

0سود سهام مصوب

(109,311,630,131)1,000,000,000(110,311,630,131)جمع تامین مالي

645,147,000645,147,000تغییرات نرخ ارز

3,711,472,468637,486,4703,711,472,468جمع

41,168,484,13517,706,605,67023,461,878,465موجودي نقد

مبادالت غیر نقدی

1398/12/29

تعدیالت 

.....................…:تاریخ تهیه................................................:تهیه کننده (سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

..……....……:تاریخ برسی...................................…:بررسی کننده کاربرگ تهیه صورت جریان وجوه نقد 



(19,750,405,997)



•

•

•

•

•

 1399 اسفند 30مربوط به سال مالی منتهی به  (سهامی خاص) به پیوست صورتهای مالی شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

:اجزای تشكیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است. تقدیم می گردد

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

صورتهاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

با احترام

آقای عباس اشرف زاده

شرکت هواپیمایی ماهان

امضاء

صورت سود و زیان

. به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است......................... صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

سمتنماینده اشخاص حقوقیاعضاي هیئت مدیره

مجمع عمومی صاحبان سهام 

-

رئیس هیئت مدیره

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

آقای حمید عسكری

آقای علیرضا اسالمی

آقای علیرضا اردکانی

-

-

1

شرکت خدمات هوایی کشور آسمان

آقای محمود فرخی

آقای هدایت اله منصوری

-

صورت وضعیت مالی

یادداشتهای توضیحی

شماره صفحه

2

3

4 صورت تغییرات در حقوق مالكانه

5صورت جریانهای نقدی

6-33



(تجدید ارائه شده)

1398سال 1399سال یادداشت

ریالریال

:عملیات در حال تداوم

5158,821,962,142778,359,039,674 درآمدهای عملیاتی

(660,238,403,014)(270,404,277,026)6 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

118,120,636,660(111,582,314,884)ناخالص (زیان)سود 

(115,579,706,408)(25,009,471,550)7 هزینه های فروش ، اداری و عمومی

82,184,366,610852,178,146 سایر درآمدها

(36,628,751,539)(913,445,001)9 سایر هزینه ها

(33,235,643,141)(135,320,864,825)عملیاتی(زیان)

(37,195,288,741)(25,586,337)10 هزینه های مالی

112,692,494,43610,292,685,629 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

(60,138,246,253)(132,653,956,726)عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زیان)

2500 هزینه مالیات بر درآمد

(60,138,246,253)(132,653,956,726)خالص (زیان)

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

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

صورت سود و زیان 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

2



(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

1399/12/301398/12/291397/12/29یادداشت

ریالریالریال:دارایی ها

:دارایی هاي غیر جاري

12156,830,817,807193,172,017,314147,273,469,339دارایی های ثابت مشهود

13104,514,260467,027,790981,817,791دارایی های نامشهود

142,160,000,0002,160,000,0002,160,000,000سرمایه گذاری های بلند مدت

1517,333,33484,328,270181,894,603دریافتنی های بلندمدت

 80,000,000 1,080,000,000 161,080,000,000سایر دارایی  ها

 150,677,181,733 196,963,373,374 160,192,665,401جمع دارایی های غیر جاری

:دارایی هاي جاري 

 68,093,065,174 12,337,129,868 1716,518,386,390پیش پرداخت ها

 13,070,457,261 13,743,691,272 180موجودی مواد و کاال

 232,702,729,494 110,406,263,415 1549,108,773,664دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 12,057,982,772 17,706,605,670 1941,168,484,135موجودی نقد

106,795,644,189154,193,690,225325,924,234,701جمع دارایی های  جاری
266,988,309,590351,157,063,599476,601,416,434جمع دارایی ها

:حقوق مالکانه و بدهی ها

:حقوق مالکانه

2070,600,000,00070,600,000,00070,600,000,000سرمایه 

21260,155,772260,155,772260,155,772اندوخته قانونی 

(110,373,243,109)(170,511,489,362)(303,165,446,088)انباشته  (زیان)

(39,513,087,337)(99,651,333,590)(232,305,290,316)جمع حقوق مالكانه

:بدهی ها

:بدهی هاي غیر جاري

2292,337,216,46800تسهیالت مالی بلندمدت

236,413,071,28861,753,870,18882,815,301,683ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

98,750,287,75661,753,870,18882,815,301,683جمع بدهی های غیر جاری

:بدهی هاي جاري

24348,690,836,459221,201,912,463267,698,154,919پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

25000مالیات پرداختنی

2248,236,067,892158,573,284,360155,929,644,097تسهیالت مالی

263,616,407,7999,279,330,1789,527,272,383ذخایر

00144,130,689پیش دریافت ها

400,543,312,150389,054,527,001433,299,202,088جمع بدهی های جاری

499,293,599,906450,808,397,189516,114,503,771جمع بدهی ها

266,988,309,590351,157,063,599476,601,416,434جمع حقوق مالكانه و بدهی ها

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

صورت وضعیت مالی

1399 اسفند 30در تاریخ 

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

3



جمع کلانباشته (زیان)اندوخته قانونیسرمایه

 ریال ریال ریالریال

(37,891,062,664)(108,751,218,436)1398/01/0170,600,000,000260,155,772مانده در

(1,622,024,673)(1,622,024,673)00 (27یادداشت )اصالح اشتباهات 

(39,513,087,337)(110,373,243,109)1398/01/0170,600,000,000260,155,772مانده تجدید ارائه شده در

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال 

(48,933,054,570)(48,933,054,570)139800خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال  (زیان)

(11,205,191,683)(11,205,191,683)00 (27یادداشت )اصالح اشتباهات 

(60,138,246,253)(60,138,246,253)139800خالص تجدید ارائه شده سال  (زیان)

(99,651,333,590)(170,511,489,362)1398/12/2970,600,000,000260,155,772مانده تجدید ارائه شده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه درسال 

(132,653,956,726)(132,653,956,726)139900خالص سال  (زیان)

(232,305,290,316)(303,165,446,088)70,600,000,000260,155,772 1399/12/30مانده در 

 4

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

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



(تجدید ارائه شده)

1398سال 1399سال یادداشت

 ریال ریال

: جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی

 2842,837,998,040108,193,619,460نقد حاصل از عملیات

 42,837,998,040108,193,619,460جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

:جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري 

 300,000,000810,904,000دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

(69,723,874,625)(2,333,873,534)پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

 43,200,000 4,320,000دریافت های نقدی حاصل از سرمایه گذاری ها

 51,120,016 33,873,296دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانكی

(68,818,650,609)(1,995,680,238)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص 

 39,374,968,851 40,842,317,802جریان خالص  ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

: جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي تامین مالی 

(12,620,726,334) 0پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیالت

(21,930,922,144)(18,025,586,337)پرداختهای نقدی بابت سود تسهیالت

(34,551,648,478)(18,025,586,337)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص 

 4,823,320,373 22,816,731,465خالص افزایش در موجودی نقد

 12,057,982,772 17,706,605,670مانده موجودی نقد در ابتدای سال

 825,302,525 11645,147,000تاثیر تغییرات نرخ ارز

41,168,484,13517,706,605,670مانده موجودی نقد در پایان سال

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

صورت جریان هاي نقدي

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

5

.یادداشت هاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است 
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13991398

نفر نفر 

52814کارکنان قراردادی

011کارکنان مامور به شرکت

52825

-1-4

6

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

تعداد کارکنان 

 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس 1384/07/16در تاریخ  10102969544شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت به شناسه ملی 

کرج ، مقابل پارک - نشانی مرکز اصلی آزاده راه تهران .  در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است 256688شده و طی شماره ثبت 

.ارم ، جنب مرکزنمایشهای هوایی واقع است 

تهیه و تولید انواع ظروف و ملزومات با خدمات پذیرایی هوایی ، ارایه خدمات :  اساسنامه عبارت است از 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

مشاوره ای به سازمانها و واحدهای نیازمند در خصوص  استاندارد های نوین مواد غذایی ، همچنین رژیم های غذایی ، منو نویسی و تنظیم 

برنامه غذایی ، راه اندازی و ایجاد واحدهای مشابه جهت گسترش و ارتقاء سطح کیفی وکمی خدمات فرودگاهها و مراکز استانها  و شهرستانها 

تهیه و تامین تجهیزات کترینگ و مربوط به آن و نیز عنداللزوم فروش آنها کسب  سایر درآمد های ذیربط به موضوع  شرکت اخذ مجوزهای .

مرتبط از مراجع داخلی وخارجی ، ایجاد شعبات و شرکتهای زیر مجموعه در داخل وخارج کشور ، انجام هرگونه فعالیت بازرگانی و تجاری 

با انتقال واحد به کترینگ شرکت 1385شرکت از ابتدای سال . داخلی وخارجی مرتبط با موضوع شرکت واخذ وام فایناس به ثبت رسیده است 

یک واحد کترینگ با صنایع (BOT)به استناد قرارداد ساخت ،بهره برداری و انتقال . هواپیمایی ماهان شروع به بهره برداری نموده است 

 سال منعقد گردیده 5 با صنایع هواپیمایی ایران به مدت 1393 فوق از آذر ماه سال مالی BOTقراداد. هواپیمایی ایران  ،احداث گردیده است

.سال قراردادمابین صنایع هواپیمایی ایران و شرکت هواپیمایی ماهان منعقد شده است5بمدت 1398وپس از آن نیز از آذر

تاریخچه وفعالیت 

فعالیت اصلی 

:میانگین ماهانه تعداد کارکنان شرکت طی سال مالی به شرح زیر می باشد 

 فعالیت این 1398با توجه به شیوع بیماری کرونا و  نوع فعالیت این شرکت که وابستگی کامل  به شرکتهای هواپیمایی  دارد  از اسفند ماه 

 درصد کاهش 99بطوریكه مقدار فروش نسبت به میانگین ماههای قبل به میزان . شرکت  تحت تاثیر کامل  بیماری فوق قرار  گرفته است 

با توجه به وضعیت موجود روند .  نیز به همچنان نسبت به سال قبل  ادامه داشته است1400داشته و روند کاهش فروش در سه ماهه اول سال 

.کاهش فروش نسبت به سال قبل تا بر طرف نشدن بیماری کرونا همچنان برقرار می باشد

کاهش تعداد کارکنان عمدتاً در سه ماهه پایانی سال و به دلیل تغییر در سیاستهای شرکت و انتقال به شرکت آرمان سفیر صبا صورت پذیرفته 

.است



استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده2-
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-2-1-1

-2-2

تاریخ الزم االجراعنوان استانداردشماره استاندارد حسابداریتاریخ تصویب

1400/01/01صورتهای مالی جداگانهتجدید نظر شده139818

139841
افشاء و منافع در واحدهای تجاری 

دیگر
1400/01/01

1400/01/01مشارکتها139840

1400/01/01ترکیب های تجاری139838

1400/01/01صورتهای مالی تلفیقی139839
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مخارج تامین مالی 3-4-

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

.تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود - الف

.در سایر موارد ،به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی ودر صورت سود وزیان گزارش می شود - ب

اهم رویه هاي حسابداري

.صورت های مالی برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است

مبانی اندازه گیري استفاده شده در تهیه صورتهاي مالی

درآمد عملیاتی 

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

.باتوجه به قرارداد تامین نیروی انسانی 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 و تخفیفات اندازه گیری می 

.شود 

تسعیر ارز 

اقالم پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده 

.است ، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله ، تسعیر می شود

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

.است« واجد شرایط

: تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود 

7

«مالیات بر درآمد» با عنوان 35استاندارد حسابداری 

.با اعمال الزامات این استاندارد تفاوت با اهمیتی در نتایج این شرکت نداشته است

آثار بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند، به شرح ذیل 

:آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری الزم االجرا هستند، به شرح ذیل است 

استانداردهای مذکور برای شرکت موضوعیت نداشته و لذا به طور کلی آثار بااهمیت ناشی از اجرای استانداردهای مزبور در اقالم صورت های 

.مالی وجود نخواهد داشت



دارایی هاي ثابت مشهود 3-5-

-3-5-1

-3-5-2

روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی 

مستقیم ساله25ساختمان و محوطه

مستقیم ساله10-5تاسیسات 

مستقیم ساله10-8ماشین آالت  وتجهیزات 

مستقیم ساله10-8وسایل نقلیه 

مستقیمساله6اثاثه ومنصوبات 

نزولی%10ابزار آالت 

-3-5-2-1

دارایی هاي نامشهود 3-6-

-3-6-1

-3-6-2

روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی 

مستقیمساله5نرم افزار های رایانه ای 

استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ و روش زیر 

:محاسبه می شود 

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 

پس از آمادگی جهت بهره (به استثنای ساختمان ها وتاسیسات ساختمانی  )در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر . می شود

 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت 6برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از 

مدت %70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد، .درصد نرخ استهالک منعكس در جدول باال ست 30یاد شده معادل 

.زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد 

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

 و 1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149با در نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده 

:اصالحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود
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مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود .داریی های ثابت مشهود  بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود 

وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه آن گردد ومنجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ 

مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به .دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود 

منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی 

.می گردد

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

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

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

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، .مخارج اداری، عمومی وفروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود 

بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بكارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، . هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود

.در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود



موجودي مواد وکاال 3-7-

-3-7-1

روش مورد استفاده 

میانگین موزون متحرکمواد اولیه و بسته بندی 

میانگین موزون سالیانه کاالی ساخته شده 

میانگین موزون متحرکقطعات و لوازم یدکی 

 ذخایر3-8-

3-8-1-

3-8-2-

ذخیره مزایاي پایان خدمت-3-8-3

سرمایه گذاري ها3-9-

:اندازه گیري

:سرمایه گذاري هاي بلند مدت

:شناخت درآمد

قضاوت هاي مدیریت در فرآیند بکارگیري رویه هاي حسابداري و برآوردها-4

قضاوت ها در فرآیند بکارگیري رویه هاي حسابداري-4-1

طبقه بندي سرمایه گذاري ها در طبقه دارایی هاي غیر جاري-4-1-1

9

ذخایر زمانی شناسایی می شوند که . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است 

در نتیجه رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و  (قانونی یا عرفی)شــرکت دارای تعهد فعلی 

.مبلغ تعهد به گونه ای اتكاپذیر قابل برآورد باشد 

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، 

.دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

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

در . 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 . صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود 

:شده موجودی ها با بكارگیری روش های زیر تعیین می گردد

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

    سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت ها
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه 

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)پذیر

این . هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالنی را دارد

سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گزاری ها جهت تامین 

.درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها سرمایه گذاری در سهام شرکتها و اوراق بهادار



درآمدهاي عملیاتی-5

13991398 یادداشت

 ریال ریال

:داخلی

 11,835,980,013  67,653,868,682 1-5فروش کاال

 766,523,059,661  91,168,093,460 2-5درآمد ارائه خدمات

 158,821,962,142 778,359,039,674

:خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص-5-1

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

 ریال ریال

%15 1,818,037,882  %990,736,9991اشخاص وابسته

%85 10,017,942,131  %66,663,131,68399سایر مشتریان

67,653,868,682  11,835,980,013 

:خالص درآمد ارائه خدمات به تفکیک وابستگی اشخاص-5-2

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

 ریال ریال

%100 766,523,059,661  %91,168,093,460100 اشخاص وابسته(هواپیمایی ماهان)

 91,168,093,460  766,523,059,661 

5-1-1

:فروش خالص

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

13991398
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13991398

 میلیون ریال مربوط به شرکت هواپیمایی ونزوئال می باشد که کاالی فوق از شرکت هواپیمایی ماهان 62،775فروش کاال و خدمات عمدتاً به مبلغ 

.به صورت آماده خریداری شده است 

 ریال و اجاره ماشین آالت و پیمان مدیریت 49،168درآمد ارائه خدمات مربوط به خدمات نیروی انسانی از ابتدای سال تا پایان مرداد ماه به مبلغ 5-2-1

. میلیون ریال می باشد 42،000که از شهریورماه تا پایان سال به مبلغ 



:جدول مقایسه اي درآمدهاي عملیاتی و بهاي تمام شده مربوط-5-2

1398

 سود ناخالص بهاي تمام شده فروشمحصوالت

 درصد سود 

ناخالص به (زیان)

فروش

 سود ناخالص

  ریال  ریال ریال

:فروش کاال 

 70,374,386  %10,161,0495  198,272,951   208,434,000  صبحانه سرد

 9,821,468  %60,835,9881  4,884,587,337   4,945,423,325   صبحانه گرم

 21,935,850  %3,896,232,77443  5,106,289,461   9,002,522,235   میان وعده

 2,839,018,501  %210,756,5971  13,982,002,393   14,192,758,990   غذای گرم

 1,416,412,226  %6,351,447,28816  32,953,282,844   39,304,730,132   سایر

 67,653,868,682 57,124,434,986 10,529,433,6961  4,357,562,431 

:ارایه خدمات
پیمان - اجاره ماشین آالت - هواپیمایی ماهان

تامین نیروی انسانی- مدیریت 
  91,168,093,460   213,279,842,040 (122,111,748,580)-134%  139,502,964,971 

  91,168,093,460   213,279,842,040 (122,111,748,580)-134%  139,502,964,971 

  158,821,962,142   270,404,277,026 (111,582,314,884)-70%  143,860,527,402 
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1399

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی-6

جمعارائه خدماتفروشجمعارائه خدماتفروش
 ریال ریال ریال ریال ریال ریال

5,545,607,975                          -5,545,607,975 50,469,549,888 - 50,469,549,888 مواد مستقیم

258,802,997,249       691,130,252258,111,866,997 139,993,793,903 133,338,908,805 6,654,885,098 دستمزد مستقیم

- :سربار ساخت

229,117,322,713       718,609,702228,398,713,011 000دستمزد غیر مستقیم    

21,691,927,210         68,035,14121,623,892,069 000هزینه تعمیر و نگهداری

20,997,202,532         65,856,18820,931,346,344 037,275,815,33337,275,815,333هزینه استهالک دارایی ثابت

65,807,840,000         206,401,47065,601,438,530 10,514,185,850 10,514,185,850 0 هزینه اجاره

19,653,433,500        61,641,55519,591,791,945 3,860,454,635 3,860,454,635 0 هزینه رستوران

12,436,128,019        39,005,00512,397,123,014 00هزینه برق و سوخت

33,446,219,595        104,901,61833,341,317,977 4,274,847,005 4,274,847,005 0هزینه نظافت و شوینده ها

9,229,067,160          28,946,2939,200,120,867 000هزینه ابزار لوازم مصرفی

10,921,705,643        34,255,13010,887,450,513 000هزینه پوشاک و البسه

3,382,164,432          10,607,9113,371,556,521 000هزینه ملزومات و نوشت افزار

3,195,999,600          10,024,0193,185,975,581 1,409,000,000 1,409,000,000 0هزینه ایاب و ذهاب

4,360,654,500           13,676,8734,346,977,627 000هزینه اجاره خودرو

64,264,190               201,56064,062,630 000هزینه سفر و اقامت

2,264,829,373          7,103,4712,257,725,902 000هزینه بهداشت و درمان و دارو

11,998,321,370         37,631,85611,960,689,514 22,606,630,412 22,606,630,412 0سایر هزینه های سربار

(52,677,282,047)(52,512,063,610)(165,218,437)000سهم هزینه دوایر تولیدی و خدماتی به دوایر اداری

 57,124,434,986 213,279,842,040 270,404,277,026 7,478,417,582 652,759,985,432 660,238,403,014
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(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

13991398



هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی-7

13991398

ریالریال

10,059,062,67828,550,850,139هزینه حقوق و دستمزد و مزایا

1,930,922,4456,456,265,518هزینه بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاری

02,996,231,587هزینه تعمیر و نگهداشت

2,063,599,4982,318,672,194هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان

1,761,771,2363,308,802,075هزینه استهالک دارایی ثابت

052,677,282,047تسهیم هزینه دوایر تولیدی

9,194,115,69319,271,602,848سایر

25,009,471,550115,579,706,408

سایر درآمد ها-8

13991398

ریالریال

1,999,731,0880درآمد مفاصا حساب

184,635,522852,178,146خدمات هندلینگ به ایرالین های داخلی و خارجی

2,184,366,610852,178,146

سایر هزینه ها-9

13991398

ریالریال

(36,628,751,539)(299,250,601)هزینه مفاصا حساب

0(614,194,400) سایر

(913,445,001)(36,628,751,539)

هزینه هاي مالی-10

13991398

ریالریال

030,953,033,553هزینه بهره وام بانک دی

06,190,606,710هزینه جریمه وام بانک دی

25,586,33751,648,478هزینه های خدمات بانكی

25,586,33737,195,288,741

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتی-11

13991398

ریالریال

800,470,5808,596,271,132 فروش ضایعات

645,147,000825,302,525 سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

299,999,998776,791,956 سود و زیان ناشی از فروش دارائی ها

33,873,29651,120,016 سود سپرده های بانكی

4,320,00043,200,000 سود سهام سرمایه گذاری

908,683,5620 سایر درآمدهای غیرعملیاتی

 2,692,494,43610,292,685,629

14

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



داریی هاي ثابت مشهود-12

 جمع ابزار آالت اثاثه و منصوبات وسایل نقلیه ماشین آالت و تجهیزات تاسیسات ساختمان
 دارایی هاي در 

جریان تکمیل

 پیش پرداخت هاي 

سرمایه اي

 اقالم سرمایه اي در 

انبار
 جمع

ریالریالریالریالریالریالریالریالریالریالریال:بهاي تمام شده 

139844,126,378,63314,112,352,404101,465,363,231106,881,929,80712,835,322,8953,703,102,152283,124,449,122666,646,50028,409,576,3401,973,143,408314,173,815,370مانده در ابتدای سال 

520,000,00096,740,0501,260,123,6637,344,038,963699,340,000350,410,00010,270,652,676049,272,671,94910,180,550,00069,723,874,625افزایش

(1,168,985,964)000(1,168,985,964)0(222,320,000)(793,555,964)(153,110,000)00واگذار شده

0(478,983,250)(75,732,807,210)140,000,00001,529,337,46074,217,088,000325,365,000076,211,790,4600سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

139844,786,378,63314,209,092,454104,101,714,354187,649,500,80613,637,707,8954,053,512,152368,437,906,294666,646,5001,949,441,07911,674,710,158382,728,704,031مانده در پایان سال 

2,169,106,331 0 0 0242,100,0001,190,380,0000352,126,331384,500,0002,169,106,3310افزایش

00164,767,20393,667,203(71,100,000)0(1,500,000)0(69,600,000)00واگذار شده

0(10,180,550,000)(294,623,669)0010,102,150,0000373,023,669010,475,173,6690سایر نقل و انتقاالت و تغییرات

139944,786,378,63314,451,192,454115,324,644,354187,649,500,80614,361,357,8954,438,012,152381,011,086,294666,646,5001,654,817,4101,658,927,361384,991,477,565مانده در پایان سال 

:استهالک انباشته 

166,900,346,031 0 0 139816,060,630,5227,922,855,38161,832,751,71470,956,827,1758,309,659,7121,817,621,527166,900,346,0310مانده در ابتدای سال 

23,791,214,606 0 0 1,521,499,320550,271,3795,072,339,45115,471,327,7321,033,669,289142,107,43523,791,214,6060استهالک

(1,134,873,920) 0 0 0(1,134,873,920)0(188,207,964)(793,555,962)(153,109,994)00واگذار شده

189,556,686,717 0 0 139817,582,129,8428,473,126,76066,751,981,17185,634,598,9459,155,121,0371,959,728,962189,556,686,7170مانده در پایان سال 

38,675,073,039 0 0 1,541,408,685986,752,59610,334,365,26324,123,412,3631,416,986,035272,148,09738,675,073,0390استهالک

(71,099,998) 0 0 0(71,099,998)(1,499,999)0(69,599,999)00واگذار شده

 139919,123,538,5279,459,879,35677,016,746,435109,758,011,30810,570,607,0732,231,877,059228,160,659,758000228,160,659,758مانده در پایان سال 

 139925,662,840,1064,991,313,09838,307,897,91977,891,489,4983,790,750,8222,206,135,093152,850,426,536666,646,5001,654,817,4101,658,927,361156,830,817,807مبلغ دفتری در پایان سال 

 139827,204,248,7915,735,965,69437,349,733,183102,014,901,8614,482,586,8582,093,783,190178,881,219,577666,646,5001,949,441,07911,674,710,158193,172,017,314مبلغ دفتری در پایان سال 

-12-1

-12-2

-12-3

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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 1403یک  واحد احداث گردیدکه مدت استفاده آن تا سال  ( BOT)به استناد قراردا ساخت و بهره برداری وانتقال (سهامی خاص )کرج جنب مرکز نمایشهای هوایی در سنوات قبل توسط شرکت هواپیمایی ماهان -ساختمان وتاسیسات محل اصلی فعالیت شرکت واقع در اتوبان تهران 

.تمدید گردیده است

. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق،سیل و زلزله از پوشش بیمه ای  برخوردار است 23،000دارایی های ثابت مشهود تا ارزش 

. میلیون ریال عمدتاً مربوط به خرید ماشین آالت تولید می باشد که از شرکت سوپرفراست است 11،292اضافات ماشین آالت و تجهیزات به مبلغ 



دارایی هاي نا مشهود-13

جمعنرم افزار رایانه ايحق امتیاز خدمات عمومی

ریالریالریالبهاي تمام شده:

1398104,514,2602,854,220,0002,958,734,260مانده در ابتدای 

000افزایش

1398104,514,2602,854,220,0002,958,734,260مانده در پایان 

000افزایش

1399104,514,2602,854,220,0002,958,734,260مانده در پایان 

:استهالک انباشته

139801,976,916,4691,976,916,469مانده در ابتدای 

0514,790,001514,790,001استهالک 

139802,491,706,4702,491,706,470مانده در پایان 

0362,513,530362,513,530استهالک 

139902,854,220,0002,854,220,000مانده در پایان 

1399104,514,2600104,514,260مبلغ دفتری در پایان 

1398104,514,260362,513,530467,027,790مبلغ دفتری در پایان 

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

16



سرمایه گذاري هاي بلند مدت-14

1398

مبلغ دفتريمبلغ دفتريکاهش ارزش انباشتهبهاي تمام شدهیادداشت

ریال ریال ریال ریال

12,160,000,00002,160,000,0002,160,000,000-14سرمایه گذاری در سهام شرکتها

2,160,000,00002,160,000,0002,160,000,000

14-1-

 تعداد سهام
 درصد سرمایه 

گذاري
 ارزش بازار مبلغ دفتري ارزش بازار مبلغ دفتري کاهش ارزش انباشته بهاي تمام شده

ریالریالریالریالریالریال

در دسترس نیست2,160,000,000در دسترس نیست2,160,00011,00002,160,000,000(سهامی عام)(سهامی عام )شرکت پردیس پرهام کیش

در دسترس نیست2,160,000,000در دسترس نیست2,160,00011,00002,160,000,000

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

17

1399

13991398

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفكیک می شود 



دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها-15

دریافتنی هاي کوتاه مدت-15-1

1398

خالصخالصکاهش ارزشریالییادداشت

 ریالریالریالریال

:تجاري

:اسناد دریافتنی

1468,756,0000468,756,000118,756,000-1-15سایر مشتریان

468,756,0000468,756,000118,756,000

:حساب هاي دریافتنی

23,316,246,30703,316,246,30762,189,901,951-1-15اشخاص وابسته

29,577,082,32829,721,798,603(2,510,000,000)332,087,082,328-1-15سایر مشتریان

35,403,328,635(2,510,000,000)32,893,328,63591,911,700,554

35,872,084,635(2,510,000,000)33,362,084,63592,030,456,554

:سایر دریافتنی ها

:حساب هاي دریافتنی

4977,764,1290977,764,1294,557,948,602-1-15اشخاص وابسته

156,000,0140156,000,014758,954,435(وام مساعده  )کارکنان 

5,454,484,1907,998,238,190(2,290,000,000)57,744,484,190-1-15سپرده های موقت

9,158,440,69609,158,440,6965,060,665,634سایر

18,036,689,029(2,290,000,000)15,746,689,02918,375,806,861

53,908,773,664(4,800,000,000)49,108,773,664110,406,263,415

دریافتنی هاي بلند مدت-15-2

1398

خالصخالصکاهش ارزشمبلغ

ریالریال ریال ریال

:سایر دریافتنی ها

:حساب هاي دریافتنی

17,333,33484,328,270 17,333,3340 (وام مساعده  )کارکنان 

17,333,3340 17,333,33484,328,270

18

1399

1399

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



15-1-1

15-1-2

15-1-3

1398سال 

ریالییادداشتشرکت
ذخیره مطالبات 

مشكوک الوصول
خالصخالص

ریالریالریالریال

123,000,000,000023,000,000,00023,000,000,000-3-1-15شرکت هواپیمایی اترک

4,319,975,37204,319,975,3724,319,975,372شرکت ریلی رجاء

1,288,511,86801,288,511,868984,401,868شرکت ایران ایرتور

370,665,0700370,665,070370,665,070هواپیمایی بیشكک

597,930,0181,046,756,293(2,510,000,000)3,107,930,018سایر

32,087,082,328(2,510,000,000)29,577,082,32829,721,798,603

-15-1-3-1

-15-1-4

-15-1-5

1398سال 

ریالی
ذخیره مطالبات 

مشكوک الوصول
خالصخالص

ریالریالریالریال

1,656,976,8802,656,976,880(1,000,000,000)2,656,976,880سپرده بیمه

2,461,900,00002,461,900,0001,461,900,000سپرده اجاره دریاقتنی

655,607,3103,199,361,310(1,290,000,000)1,945,607,310سپرده مالیات

680,000,0000680,000,000680,000,000سایر

7,744,484,190(2,290,000,000)5,454,484,1907,998,238,190

 سایر دارایی ها-16

1398سال 1399سال یادداشت

ریالریال

80,000,000 80,000,000 1-16وجوه بانكی مسدود شده بانک ملت

1,000,000,000 1,000,000,000 2-16وجوه بانكی مسدود شده بانک دی

 1,080,000,000 1,080,000,000

.مبلغ فوق مربوط به وجه مسدودی نزد بانک ملت جهت ضمانت نامه قرارداد اجاره فرودگاه امام خمینی می باشد 16-1-

.مبلغ فوق مربوط به وجه مسدودی نزد بانک دی بابت تضمین اقساط تسهیالت دریافتی می باشد 16-2-

:صورت ریز مطالبات از سایر مشتریان به شرح زیر می باشد 

1399سال 

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

میلیون ریال میباشد که تا تاریخ تهیه 350 میلیون ریال و شرکت فرازسازگستر به مبلغ 118اسناد دریافتنی تجاری فوق مربوط به شرکت سپیدار ریل ایرانیان به مبلغ 

.صورت های مالی مبلغ فوق وصول نشده است 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال که مربوط به خدمات ارائه 352 میلیون ریال ،شرکت هواپیمایی آسمان 2،964مبلغ فوق مربوط به  مطالبات از شرکت خدمات هواپیمایی سامان به مبلغ 

.شده به شرکت های مذکور بوده که تا تاریخ تهیه صورت های مالی وصول نشده است 

19

مبلغ فوق مربوط به اسناد دریافتنی از شرکت هواپیمایی اترک در سنوات قبل می باشد که به دلیل اقدام حقوقی به سرفصل حساب های دریافتنی تجاری منتقل شده 

.است

میلیون ریال 331 میلیون ریال ، شرکت هواپیمایی سامان به مبلغ 4،822مبلغ فوق عمدتا مربوط به مطالبات از شرکت های پذیرایی هوایی آرمان سفیر صبا به مبلغ  

. میلیون ریال می باشد 393، پردیس پرهام کیش به مبلغ 

:سپرده های دریافتنی به شرح زیر تفكیک می گردد

1399سال 



پیش پرداخت ها-17

13991398

ریالریال:پیش پرداخت هاي داخلی 

11,162,463,1937,565,651,761 مالیات بر درآمد

1,647,412,0742,099,934,979سفارشات قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه

0131,523,099گمرک جمهوری اسالمی ایران

3,708,511,1232,540,020,029سایر

16,518,386,39012,337,129,868

موجودي مواد و کاال18-

13991398

ریالریال

99,173,886,392- شرکت هواپیمایی ماهان- کاالی امانی دیگران نزد ما 

1,658,928,36113,743,691,272 قطعات ولوازم یدکی

 1,658,928,361112,917,577,664

(99,173,886,392)تهاتر با حسابهای پرداختنی شرکت هواپیمایی ماهان

(1,658,928,361)انتقال به دارایی ثابت

013,743,691,272

-18-1

-18-2

موجودي نقد -19

13991398یادداشت

ریالریال

12,619,264,118 5,154,441,754 ریالی- موجودی نزد بانک ها 

ارزی- موجودی نزد بانک ها    1,496,829,942 969,833,475

302,219,653 775,406,691 ریالی- موجودی صندوق و تنخواه گردان ها 

4,815,288,424 34,741,805,748 ارزی- موجودی صندوق و تنخواه گردان ها 

 42,168,484,135 18,706,605,670

(1,000,000,000)(1,000,000,000)2-16(مسدودی بانک دی)سپرده سرمایه گذاری 

 41,168,484,135 17,706,605,670

-19-1

-19-2

-19-3

20

 میلیون ریال ، بانک دی شعبه 3،343  میلیون ریال  مربوط به بانک رسالت شعبه برج ماهان به مبلغ 5،154موجودی نزد بانک های ریالی  در تاریخ ترازنامه به مبلغ 

. میلیون ریال مربوط به سایر بانكها می باشد 811 میلیون ریال و مابقی آن به مبلغ 1،000ونک به مبلغ 

, ریال295,000, ریال246,600 لیر که به ترتیب  بانرخ های633 درهم 3278یورو 339/75 دالر 145،584/87موجودی صندوق و بانک های ارزی شامل مبلغ 

ریال تسعیر شده است35,500ریال و65,500

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

. میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی و زلزله بیمه شده است19،000 موجودی  قطعات و لوازم یدکی تا مبلغ 

.میلیون ریال از موجودی نزد بانک دی میدان ونک بدلیل بدهی وام مسدود شده است که در آینده با تسهیالت تهاتر می شود1,000مبلغ 

. میلیون ریال مانده موجودی قطعات بابت دارایی های ثابت نزد انبار می باشد که به یادداشت دارایی ها انتقال یافته است 1،658 مبلغ 



20-

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

3,529,90050 3,529,90050 هواپیمایی ماهان

3,529,80050 3,529,80050 خدمات هوایی کشور آسمان

1000 00محمد عزلتی مقدم

100000 محمود فرخی بهار

1000 1000 عباس اشرف زاده

1000 1000 هدایت اله منصوری

 7,060,000 100 7,060,000 100

صورت تطبیق تعداد سهام اول سال و پایان سال-20-1

13991398

تعداد سهامتعداد سهام

70,600,000 70,600,000 مانده ابتدای سال

70,600,000 70,600,000 مانده پایان سال

اندوخته قانونی-21

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

21

 قانون تجارت مبلغ سرمایه شرکت را افزایش دهد ولی تا تاریخ گزارش هیچ 141با توجه به مصوبات هیئت مدیره مقرر شد شرکت در راستای ماده 

.گونه اقدامی صورت نگرفته است 

  ریال ازمحل سود قابل تخصیص، 260،155،772 اساسنامه ، مبلغ 59 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238و140در اجرای مفاد مواد 

 درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از 10به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به . به اندوخته قانونی منتقل شده است

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین . سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است

.سهامداران نیست

سرمایه

13991398

ترکیب . ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد10،000 سهم 70،060،000 میلیون ریال شامل 70،600 مبلغ 1399/12/30سرمایه شرکت در تاریخ 

:سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است



تسهیالت مالی-22

13991398

ریالریال

140,573,284,360158,573,284,360تسهیالت دریافتی

140,573,284,360158,573,284,360

:تسهیالت دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است-22-1

:به تفكیک تامین کنندگان تسهیالت-22-1-1

13991398

ریالریالجمع

140,573,284,360121,429,644,097 بانک دی

12,598,142,60437,143,640,263 سود و کارمزد جرائم معوق

 153,171,426,964158,573,284,360

0(12,598,142,604)هزینه های انتقالی به دوره آتی

 140,573,284,360158,573,284,360

0(92,337,216,468)حصه بلند مدت

48,236,067,892158,573,284,360 حصه جاری

:به تفكیک نرخ سود و کارمزد-22-1-2

13991398

ریالریال

140,573,284,3600 درصد24

0158,573,284,360 درصد24بیش از 

140,573,284,360158,573,284,360

:به تفكیک زمان بندی پرداخت-22-1-3

1399

ریال

1400 61,558,144,836

1401 61,558,144,836

1402 30,055,137,292

 153,171,426,964

:به تفكیک نوع وثیقه-22-1-4

1399

ریال

140,573,284,360 چک و سفته بانک دی

 140,573,284,360

22

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان23-

13991398

ریالریال

36,013,979,44682,815,301,683مانده در ابتدای سال

25,739,890,74225,739,890,742سند اصالحات

(68,852,634,741)(57,556,844,042)پرداخت شده طی سال

2,216,045,14222,051,312,504ذخیره تأمین شده

6,413,071,28861,753,870,188مانده در پایان سال

پرداختهاي تجاري و سایر پرداختنی ها-24

:پرداختنی هاي کوتاه مدت-24-1

13991398یادداشت

ریالریال

:تجاري

:اسناد پرداختنی

2,526,645,9962,526,645,996 1-1-24سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

 2,526,645,9962,526,645,996

:حساب هاي پرداختنی

287,799,733,184157,423,940,255 2-1-24اشخاص وابسته

9,910,247,90341,855,171,288 3-1-24سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

 297,709,981,087199,279,111,543

(99,173,886,392)0(صورت های مالی18یاداشت توضیحی)تهاتر میشود با موجودی کاالی امانی

 297,709,981,087100,105,225,151

 300,236,627,083102,631,871,147

:سایر پرداختنی ها

4111,154,6441,554,494,629-1-24سازمان امورمالیاتی- اسناد پرداختنی 

514,135,641,35334,214,160,265-1-24حق بیمه های پرداختنی

64,514,305,4359,682,634,365-1-24مالیات های ارزش افزوده

3,055,294,9845,800,000,000صنایع هوایی

2,635,934,4852,806,566,326سپرده پرداختنی

920,043,2527,527,539,500فرودگاه امام خمینی

28,036,00841,536,008اشخاص وابسته

182,804,6652,117,242,506مالیات  حقوق

22,870,994,55054,825,867,717سایر

48,454,209,376118,570,041,316

348,690,836,459221,201,912,463

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

23



:مانده اسناد پرداختنی تجاری در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد 24-1-1-

13991398

 ریال  ریال 

2,310,000,0002,310,000,000موسسه فرهنگی شهرستانهای ایران

216,645,996216,645,996سایر

2,526,645,9962,526,645,996

-24-1-2

-24-1-3

13991398

 ریال  ریال 

1,247,832,0002,050,072,000تولیدی چرم آرا

1,970,221,1081,970,221,108کام ایر

1,821,172,0008,499,972,600شرکت شهران شیمی

0536,063,146ماشین های اداری و رایانه فرامهر

04,179,107,260صنایع پزشكی آسیا تجهیز

03,868,410,000تولیدی تریكوالیت

01,715,858,360شرکت یوتاب طب پارس

4,871,022,79519,035,466,814سایر

9,910,247,90341,855,171,288

-24-1-4

-24-1-5

-24-1-6

-24-1-7

24

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

.مبلغ فوق مربوط به هزینه مواد مصرفی از کاالهای امانی برای سایر مشتریان و سایر پرداخت ها و هزینه ها می باشد 
:مانده حسابهای پرداختنی تجاری در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد

.میلیون ریال جهت مالیات بر ارزش افزوده می باشد 111مانده اسناد پرداختنی غیرتجاری مربوط به اسناد صادر شده در وجه  امور مالیاتی مودیان بزرگ به مبلغ

 از 1396مبلغ فوق از بابت ارزش افزوده درآمد شرکت می باشد که علت کاهش آن قبول سازمان امور مالیاتی مبنی بر تهاتر و پرداخت بخشی از ارزش افزوده قطعی سال 

.محل اضافه برداشتهای سنوات قبل می باشد

 و بیمه مفاصاحساب قرارداد شرکت خدمات هوایی کشور آسمان  به 1399، حق بیمه اسفند 1398مبلغ فوق مربوط به حق بیمه پرسنل شرکت برای دو ماه پایانی سال 

.  میلیون ریال می باشد 11،168 میلیون ریال و 967میلیون ریال،2،001ترتیب معادل 

. میلون ریال از پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها تسویه گردیده است38،500تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ 



مالیات پرداختنی25-

ریال- 1398

ابرازي (زیان)سود سال مالی
درآمد مشمول 

مالیات
نحوه ي تشخیصمالیات پرداختنیمانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازي

ریالریالریالریالریالریالریالریال

در حال رسیدگی12,460,348,30203,115,087,0760000(18,574,726,713)1397

رسیدگی به دفاتر800,234,4440200,058,611200,058,611200,058,61100(48,933,054,570)1398

رسیدگی نشده-00--00(132,653,956,726)1399

00

-25-1

-25-2

25

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مالیات

ریال- 1399

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

 میلیون ریال به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار گرفته است که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته لیكن تا کنون نتیجه آن به شرکت ابالغ 3،115 مبلغ 1399/03/31 مورخ 71768351طبق برگ تشخیص صادره به شماره 

.نشده است



ذخایر- 26

1398

مانده پایان سالمانده پایان سالمصرفافزایشمانده ابتداي سال

ریالریالریالریالریال

2,480,218,8401,692,516,6042,751,000,0001,421,735,4442,480,218,840پاداش و بهره وری

3,918,227,42201,723,555,0672,194,672,3553,918,227,422ذخیره بازخرید مرخصی

2,880,883,91602,880,883,91602,880,883,916 ذخیره برق و تلفن

9,279,330,1781,692,516,6047,355,438,9833,616,407,7999,279,330,178

اصالح اشتباهات، تغییر در رویه هاي حسابداري و تجدید طبقه بندي27-

اصالح اشتباهات 

13991398

ریالریال

(3,154,190,577)0بابت هزینه دیرکرد تامین اجتماعی

0(558,729,673)1397کسری مالیات حقوق سال 

0(25,739,890,742)1398احتساب ذخیره سنوات پرسنل سال 

0(61,688,109)1398احتساب مالیات عیدی و حقوق پرسنل سال 

0(718,935,000)1396کسری مالیات حقوق سال 

0(344,360,000)1397 سال 169کسری جریمه ماده 

139514,596,387,1680برگشت جرایم مالیات حقوق و تكلیفی سال 

(2,360,682,227)0بابت اصالح مالیات حقوق و مزایای پرسنل

(12,827,216,356)(5,514,872,804)

1399

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

26



-27-1

1398/12/29 اصالح و ارائه مجدد صورت های مالی -27-1-1

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

ریالریالریالریالریالریال

36,013,979,446025,739,890,7420061,753,870,188ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

234,114,586,84914,596,387,1681,683,712,78200221,201,912,463پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

157,573,284,3600001,000,000,000158,573,284,360تسهیالت مالی

80,000,000001,000,000,00001,080,000,000سایر دارایی ها

634,498,512,27225,739,890,742000660,238,403,014بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

130,114,405,46761,688,10914,596,387,16800115,579,706,408هزینه های فروش ، اداری و عمومی 

00036,628,751,539852,178,146(35,776,573,393)سایر درآمدها

00036,628,751,539036,628,751,539سایر هزینه ها

(110,373,243,109)1,622,024,673000(108,751,218,436)انباشته ابتدای سال (زیان)

42,019,990,69242,019,990,69237,628,751,53937,628,751,539

1397/12/29اصالح و ارائه مجدد صورت های مالی -27-1-2

بستانکاربدهکاربستانکاربدهکار

ریالریالریالریالریالریال

(110,373,243,109)1,622,024,673000(108,751,218,436)انباشته  (زیان)

266,076,130,24601,622,024,67300267,698,154,919پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

1,622,024,6731,622,024,67300

27

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

طبق صورت هاي مالی 

1397/12/29

 (تجدید ارائه شده)تغییر طبقه بنديتعدیالت

1397/12/29 شـــــــــــــــــرح

اى اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه ای بعضا با صورت های مالی  اى مربوط در صورت هاى مالى مقایسه به منظور ارائه تصویرى مناسب از وضعیت مالى و نتایج عملیات، کلیه اطالعات مقایسه

.ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد

طبق صورت هاي مالی 

1398/12/29

 (تجدید ارائه شده)تغییر طبقه بنديتعدیالت

1398/12/29 شـــــــــــــــــرح



 نقد حاصل از عملیات-28

13991398

 ریال ریال

(60,138,246,253)(132,653,956,726)خالص (زیان)

(132,653,956,726)(60,138,246,253)

تعدیالت:

25,586,33737,195,288,741هزینه های مالی

(776,791,956)(299,999,998)سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

(21,061,431,495)(55,340,798,900)خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

39,037,586,56924,306,004,607استهالک دارایی های غیر جاری

(43,200,000)(4,320,000)سود سهام دریافتی

(51,120,016)(33,873,296)سود سپرده بانكی

(825,302,525)(645,147,000)خالص سود تسعیر ارز

38,743,447,356(17,260,966,288)جمع تعدیالت 

:تغییرات در سرمایه در گردش 

61,364,484,687122,394,032,412کاهش دریافتنی های عملیاتی

(673,234,011)13,743,691,272کاهش موجودی مواد و کاال  (افزایش)

55,755,935,306(4,181,256,522)کاهش پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)

(47,888,315,350)121,826,001,617پرداختنی های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

192,752,921,054129,588,418,357جمع تغییرات در سرمایه درگردش

42,837,998,040108,193,619,460نقد حاصل از عملیات

28

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 
یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



 مدیریت سرمایه و ریسک ها-29

مدیریت سرمایه- 29-1

نسبت اهرمی- 29-1-1

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

1399/12/301398/12/29

 ریال ریال

450,808,397,189 499,293,599,906 جمع بدهی

(17,706,605,670)(41,168,484,135)موجودی نقد

458,125,115,771433,101,791,519خالص بدهی

(99,651,333,590)(232,305,290,316)حقوق مالكانه

(435)(197)(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و 

استراتژی کلی شرکت از سال . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالكانه تشكیل می شود. سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

.بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست1397

29

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 
یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی



وضعیت ارزي31-

درهم اماراتلیریورودالر امریکایادداشت

18145،584/87339/756333,275 موجودی نقد

145،584/87339/756333,275پولی و ارزی (بدهی های)خالص دارایی ها 

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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 معامالت با اشخاص وابسته32-

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش 32-1-

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
مشمول ماده 

129

پرداخت به 

اشخاص وابسته

شناسایی سود 

حاصل از سرمایه 

گذاري

فروش کاال و 

خدمات به 

اشخاص وابسته

وصول طلب از 

اشخاص وابسته

تفبل وپرداخت 

هزینه هاي شرکت 

 از سوي اشخاص 

وابسته

تقبل وپرداخت 

هزینه ها ي 

اشخاص وابسته از 

سوي شرکت

 P 0 0 94,924 (313,261)(36,294)13,542  عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمای ماهان

 P 0 0 333 0 0 0  عضو هیئت مدیره شرکت هواپیمایی آسمان

0 0 95,257 (313,261)(36,294)13,542 

 0(6) 0 748 0 0 -   عضو هیات مدیره مشترک شرکت سامان سایر اشخاص وابسته

 0 0 23 0 0 0 -   عضو هیات مدیره مشترک آموزشگاه خلبانی بوتیا سایر اشخاص وابسته
 0 0 0 0 4 0 -   عضو هیات مدیره مشترک شرکت پردیس پرهام کیش سایر اشخاص وابسته
 0 0(300) 0 0 300 نماینده هواپیمایی آسمان عیسی عسگری سایر اشخاص وابسته

300 4 748 (277)(6)0 

300 4 96,005 (313,538)(36,300)13,542 

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 جمع

.سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است - 32-2

31

 سهامداران دارای نفوذ 

قابل مالحظه

 جمع کل

 جمع

ارقام به میلیون ریال



: مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است  -32-3

بدهیطلببدهیطلب

(58,250) 60,151(287,800) 253 0(287,800) 0 253 0 شرکت هواپیمای ماهان

0 0171 503 00 151 0 352 شرکت هواپیمایی آسمان

(58,250) 60,322(287,800) 756 0(287,800) 151 253 352 جمع

(41) 2,568(28) 3,295(28)0 0 331 2,964 شرکت سامان سایر اشخاص وابسته

0 055 03 3 0 0 آموزشگاه خلبانی بوتیا سایر اشخاص وابسته

0 03,265 0 00 0 0 شرکت پذیرایی هوایی آرمان سفیرصبا مدیران اصلی واحد تجاری

0 0388 393 00 0 393 0 پردیس پرهام کیش سایر اشخاص وابسته

0 0300 0 00 0 0 0 علیرضا اردکانی مدیران اصلی واحد تجاری

(41) 6,576(28) 3,691(28)0 3 724 2,964 جمع

3,316 977 154 (287,800)(28)4,447 (287,828)66,898 (58,291)

پیش 

پرداخت ها

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

32

 جمع کل

1398
مانده نام شخص وابستهشرح

دریافتنی 

هاي تجاري

سایر 

دریافتنی ها

 سهامداران دارای نفوذ قابل مالحظه

پرداختنی 

هاي تجاري

سایر 

پرداختنی ها

1399
مانده



تعهدات، بدهی هاي احتمالی و دارایی هاي احتمالی33-

.شرکت در تاریخ ترازنامه فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد- 33-1
: بدهی های احتمالی شامل موارد زیر است -33-2

13991398یادداشت

 ریال ریال

:اسناد تضمینی ما نزد دیگران

1439,800,000,000439,800,000,000-2-33تضمین وام بانک دی

064,088,369,616امورمالیاتی مودیان بزرگ

10,000,000,00010,000,000,000شرکت هوایی کشور آسمان

06,800,000,000,000شرکت هوایی کشور ماهان

590,000,000590,000,000پست بانک

250,000,000250,000,000بانک تجارت شعبه تختی

2,964,779,3262,964,779,326سایر

453,604,779,3267,317,693,148,942

33-2-1 - 

33-2-1 - 

 رویدادهاي بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی-34

33

.تضمین فوق از بابت وام دریافتی از بانک دی بوده که تا کنون تسویه نشده است 

.از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل یا افشاء در صورت های مالی باشد ، رخ نداد است 

(سهامی خاص )شرکت خدمات پذیرایی صنعتی آرمان پخت 

یادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

. از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار نگرفته است1399 لغایت 1397 و1395دفاتر شرکت جهت سالهای 


