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رئیس هیات مدیره

عضو  هیات مدیره

عضو هیات مدیره و مدیر 

عامل

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

نایب رئیس  هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران 

(سهامی خاص)فالت توس 

اعضای هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره

امضاء

شهرداری مشهد

سمتنام نماینده اشخاص حقوقی

اجزای تشکیل دهنده صورت . شود  تقدیم می1400 اسفند 29  به پیوست صورتهای مالی مدیریت بهره برداری برج سلمان مربوط به سال مالی منتهی به 

:های مالی به قرار زیر است

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
صورتهای مالی

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

.  به تایید هیات مدیره رسیده است1401/04/06صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ 

با احترام
مجمع عمومی محترم مالکین



(تجدید ارائه شده)

1399 سال 1400 سال یادداشت

ریال ریال 

:عمليات در حال تداوم

469,191,817,33851,474,800,399 درآمدهاي عملياتي
-45,079,850,907-568,982,942,124 هزينه هاي اداري و عمومي

-647,201,582905,460,000  خالص ساير درآمدها و هزينه ها
256,076,7965,489,489,492سود عملياتي

7678,348,486111,743,182  خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي
934,425,2825,601,232,674سود خالص

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

صورت سود و زیان 

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 
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.یادداشتهای توضيحي، بخش جدایي ناپذیر صورت های مالي است

. از آنجائيكه اجزاءتشكيل دهنده سود و زيان جامع محدود به سود خالص سال و تعديالت سنواتي مي باشد، صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است



(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

1400/12/291399/12/301398/12/29یادداشت
ریالریالریال

دارایي ها

دارائيهاي غير جاري

8759,636,5221,158,191,0661,284,709,288    دارایی هاي ثابت مشهود

9000    دارایی هاي نامشهود

759,636,5221,158,191,0661,284,709,288جمع دارایي هاي غير جاري

دارایي هاي جاري

10133,200,000806,064,595583,643,636    پيش پرداخت ها

                                                                                          1121,589,629,50819,390,462,94518,249,252,156    دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

12763,381,063764,306,8612,175,673,168    موجودي نقد
22,486,210,57120,960,834,40121,008,568,960جمع دارایي هاي  جاري

                                                                                                                                                                     23,245,847,09322,119,025,46722,293,278,248    جمع دارایي ها

حقوق مالکانه و بدهي ها

   حقوق مالکانه

-4,525,259,1303,590,833,8482,010,398,826    سود انباشته 

-4,525,259,1303,590,833,8482,010,398,826جمع حقوق مالکانه
بدهي ها

    بدهي هاي غير جاري

بدهي هاي جاري

1317,868,971,29618,401,168,15023,565,025,573    پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

14851,616,667127,023,469738,651,501    پيش دریافت ها

18,720,587,96318,528,191,61924,303,677,074    جمع بدهي هاي جاري

18,720,587,96318,528,191,61924,303,677,074  جمع بدهي ها

23,245,847,09322,119,025,46722,293,278,248جمع حقوق مالکانه و بدهي ها

مدیریت بهره برداري برج سلمان 

صورت وضعيت مالي

1400 اسفند 29در تاریخ 

.یادداشت هاي توضيحي، بخش جدایي ناپذیر صورت هاي مالي است
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جمع کلسود انباشته

 ریال ریال

1399/01/01904,890,719904,890,719مانده در 

-2,915,289,545-2,915,289,545 (15یادداشت )اصالح اشتباهات 

-2,010,398,826-1399/01/012,010,398,826مانده تجدید ارائه شده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه درسال 
13994,714,296,3944,714,296,394سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال 

886,936,280886,936,280 (15یادداشت )اصالح اشتباهات 

13995,601,232,6745,601,232,674سود خالص تجدید ارائه شده سال 

00سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

13995,601,232,6745,601,232,674سود جامع سال 

1399/12/293,590,833,8483,590,833,848مانده تجدید ارائه شده در 

1400تغییرات حقوق مالکانه درسال 
1400934,425,282934,425,282سود خالص سال 

1400934,425,282934,425,282سود جامع سال 

1400/12/304,525,259,1304,525,259,130مانده در 
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مدیریت بهره برداری برج سلمان 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

.یادداشت های توضیحي، بخش جدایي ناپذیر صورت های مالي است



(تجدید ارائه شده)

1399 سال 1400 سال یادداشت

 ریال ریال

جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتي

-1,118,209,489-162,332,588نقد حاصل از عملیات

00پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

-1,118,209,489-2,332,588نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 
جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری 

-324,900,000-24,800,000پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

26,206,79031,743,182دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

-1,406,790293,156,818نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص ورود 

-1,411,366,307-925,798نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 
جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالي 

00نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

-1,411,366,307-925,798در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

764,306,8612,175,673,168مانده موجودی نقد در ابتدای سال

763,381,063764,306,861مانده موجودی نقد در پایان سال

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

صورت جریان های نقدی

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 
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.یادداشت های توضيحي، بخش جدایي ناپذیر صورت های مالي است



-1

تاریخچه 1-1-

-1-2

-1-3

1400/12/291399/12/301398/12/29
نفر نفر نفر 

504652کارکنان قراردادی
504652

-2

-2-1

-3

-3-1

-3-2
.درآمدهای حاصل از شارژ واحدها به طور ماهانه شناسایی و به حساب طلب از ایشان ثبت می گردد

6

اهم رویه هاي حسابداري

مباني اندازه گيري استفاده شده در تهيه صورتهاي مالي

ها، ثبت اساسنامه   قانون اصالح قانون تملک آپارتمان15مطابق ماده . صورت های مالی اساسا برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است

لذا با عنایت به حقیقی بودن شخصیت، عدم الزام به ثبت اساسنامه مصوب مالکین و عدم شمولیت منابع در اختیار . موضوع این قانون الزامی نیست

.به عنوان درآمد مشاغل، واحد بهره برداری برج سلمان الزامی به تهیه دفاتر قانونی روزنامه و کل ندارد

درآمد عملیاتی 

.حق تبلیغات مستاجرین به عنوان مبلغ ورودی همزمان با انعقاد قرارداد به حساب بدهی ایشان ثبت و به عنوان درآمد شناسایی می شود

.شود سایر درآمدها به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتنی و کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از منابع اندازه گیری می

گردد، لذا استاندارد مزبور تاثیر بااهمیتی بر صورتهای مالی نخواهد  با عنایت به این که مدیریت بهره برداری به عنوان مودی مالیاتی شناخته نمی

.داشت

مدیریت بهره برداري برج سلمان 

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

تاریخچه و فعاليت 

 ، مدیریت برج سلمان به 1396/08/24با عنایت به مصوبه جلسه مجمع عمومی مالکین برج سلمان در خصوص انتخاب هیئت مدیره در تاریخ 

با عنایت به این که هیئت مدیره برج به عنوان شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده .  سال تشکیل و آغاز فعالیت نمود2مدت 

نشانی اصلی مدیریت برج واقع در خیابان راهنمایی . است لذا فاقد شناسه ملی یا شماره اقتصادی می باشد و به صورت هیئت امنایی اداره می شود

الزم به ذکر است که سال مالی بهره برداری مطابق اساسنامه مصوب مجمع عمومی از پایان شهریور به . طبقه مدیریت می باشد- برج سلمان 

.پایان اسفندماه تغییر یافته است

فعاليت اصلي 
های  عبارت است از اداره و نگهداری مجتمع شامل تمام واحدهای تجاری، اداری و محوطه و کلیه تاسیسات و متعلقات و منضمات اعم از قسمت

های آن و سایر مقررات و قوانینی که ناظر بر این امر  ها و آئین نامه اجرایی و متمم مشترک و با توجه به مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمان

.باشد می

تعداد کارکنان 

:میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی دوره به شرح زیر بوده است 

استانداردهاي حسابداري جدید و تجدیدنظر شده

((ماليات بر درآمد)) با عنوان 35استاندارد حسابداري 



دارایی های ثابت مشهود 3-3-

-3-3-1

-3-3-2

روش استهالک نرخ استهالک
خط مستقیم ساله6

-3-3-2-1

دارایی های نامشهود 3-4-

3-4-1-

-3-4-2

روش استهالک نرخ استهالک 
خط مستقیم ساله3

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان-3-5

نوع دارایی 

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مخارج بعدي مرتبط با دارايي هاي ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت . دارايي هاي ثابت مشهود، بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گیري مي شود

دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اولیه آن گردد و منجر به افزايش منافع اقتصادي حاصل از دارايي شود ، به مبلغ دفتري دارايي 

مخارج روزمره تعمیر و نگه داري دارايي ها که به منظور حفظ وضعیت . اضافه و طي عمر مفید باقي مانده دارايي هاي مربوط مستهلک مي شود

.دارايي در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابي شده اولیه دارايي انجام مي شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي گردد

شامل )استهالک دارايي هاي ثابت مشهود، مشتمل بر دارايي هاي ناشي از اجاره سرمايه اي، باتوجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار 

 قانون مالیات هاي 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149دارايي هاي مربوط و با در نظر گرفتن آيین نامه استهالکات موضوع ماده  (عمرمفید برآوردي 

:و اصالحیه هاي بعدي آن و براساس نرخ ها وروش هاي زير محاسبه مي شود1366مستقیم مصوب اسفند 

ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان براساس يک ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر هر يک از کارکنان براي هر سال خدمت محاسبه و در 

.شود ها منظور مي حساب

7

اثاثه ومنصوبات 

براي دارايي هاي ثابتي که طي ماه تحصیل مي شود و مورد بهره برداري قرار مي گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور مي 

پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت  (به استثناي ساختمان ها وتاسیسات ساختماني)در مواردي که هر يک از دارايي هاي استهالک پذير . شود

 30 ماه متوالي در يک دوره مالي مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن براي مدت ياد شده معادل 6تعطیل کار يا علل ديگر براي بیش از 

.درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باال ست

مخارجي از قبیل مخارج معرفي يک محصول يا خدمت جديد . دارايي هاي نامشهود برمبناي بهاي تمام شده اندازه گیري و در حساب ثبت مي شود

مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاري در يک محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداري، 

شناسايي مخارج در مبلغ دفتري يک دارايي نامشهود، هنگامي که دارايي آماده .عمومي وفروش در بهاي تمام شده دارايي نامشهود منظور نمي شود 

بنابراين، مخارج تحمل شده براي استفاده يا بکارگیري مجدد يک دارايي نامشهود، در مبلغ دفتري آن منظور نمي . بهره برداري است، متوقف مي شود

.شود
ها و روش هاي زير  استهالک دارايي هاي نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ

:محاسبه مي شود 
نوع دارایی 

نرم افزار هاي رايانه اي 



درآمدهاي عملياتي-4

14001399

  ريال  ريال

52,795,338,48339,222,925,389 منابع  حاصل از حق شارژ واحد ها 

8,623,814,3595,683,423,077 منابع حاصل از اجاره فضای مشاع

4,585,075,0402,725,425,096 منابع حاصل از حق پارکینگ

338,190,0001,320,563,948 منابع حاصل از اجاره انبار

1,489,160,0001,203,543,589 منابع حاصل از حق تحریر

361,689,516398,357,300 منابع حاصل از اجاره ویترین

166,049,94051,562,000 منابع تبلیغات تلویزیون و تابلو

832,500,000869,000,000 منابع حاصل از حق ورودی

 69,191,817,33851,474,800,399

هزينه هاي اداري و عمومي- 5

14001399

  ريال  ريال

36,678,896,55122,996,150,829 حقوق و دستمزد و مزایا

11,634,122,37010,324,075,547 آب، برق، گاز و تلفن

14,328,867,0876,708,621,610 تعمیرات و نگهداری

1,392,179,0041,133,294,917 بیمه نامه ها

85,200,000- حفاظت

160,467,000847,722,352 ابزارآالت، لوازم و اثاثیه

1,049,612,276458,527,561 مشاوره و خدمات حقوقی

41,945,000- ملزومات مصرفی برقی

423,354,544451,418,222 استهالک

270,998,665204,019,000 پذیرایی و ابدارخانه 

947,409,000373,860,000 چاپ و تکثیر

425,100,0000 حسابرسی 

499,931,306612,131,219 شوینده و تنظیفات بهداشتی 

312,000,000180,000,000 کرایه ماشین االت و حمل و نقل 

163,520,000312,650,000 فضای سبز

696,484,321350,234,650 ( درصد هزینه های اداری عمومی10اقالم کمتر از )سایر 

 68,982,942,12445,079,850,907
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مديريت بهره برداري برج سلمان 

يادداشتهاي توضيحي صورت هاي مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 



سایر درآمد ها و هزینه ها-6
14001399
ریالریال

518,201,5820 منافع حاصل از هایپر رفاه

0-471,000,000 مخارج حاصل از هایپر رفاه

-0905,460,000مخارج ناشی از اجاره شهربازی

47,201,582905,460,000-

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی-7

14001399

ریال ریال 

312,232,00080,000,000منافع حاصل از فروش ضایعات

26,206,79031,743,182منافع حاصل از سود سپرده گذاری 

339,909,6960ناشی از تخفیفات و جرایم  (مخارج)خالص منافع

678,348,486111,743,182

دارایی های ثابت مشهود-8
(مبالغ به ریال)

 جمع اثاثه و منصوبات
بهای تمام شده

13992,315,394,0002,315,394,000مانده در ابتدای سال 
324,900,000324,900,000افزایش

13992,640,294,0002,640,294,000مانده در پایان سال 
24,800,00024,800,000افزایش

14002,665,094,0002,665,094,000مانده در پایان سال 
استهالك انباشته

13991,030,684,7121,030,684,712مانده در ابتدای سال 
451,418,222451,418,222استهالک

13991,482,102,9341,482,102,934مانده در پایان سال 
423,354,544423,354,544استهالک

14001,905,457,4781,905,457,478مانده در  پایان سال 
1400/12/29759,636,522759,636,522مبلغ دفتری در 
1399/12/301,158,191,0661,158,191,066مبلغ دفتری در 

.باشد ای در برابر خطرات احتمالی می های شرکت فاقد پوشش بیمه دارایی- 8-1

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
یادداشتهای توضيحی صورت های مالی

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

9



(مبالغ به ریال)دارایی های نا مشهود-9

 جمعنرم افزار رایانه ای

بهای تمام شده

139910,500,00010,500,000مانده در ابتدای سال 

139910,500,00010,500,000مانده در پایان سال 

140010,500,00010,500,000مانده در پایان سال 

استهالك انباشته

139910,500,00010,500,000مانده در ابتدای سال 

10,500,00010,500,000 مانده در پایان سال1399مانده در پایان سال 

10,500,00010,500,000 مانده در پایان سال1400مانده در پایان سال 

1400/12/2900مبلغ دفتری در 

1399/12/3000مبلغ دفتری در 

پیش پرداخت ها-10

14001399یادداشت

 ریال ریال

1,128,400,0001,128,400,000شهربازي- اجاره 

428,120,186240,857,477بیمه دارایی ها

0113,737,500سایر

1,556,520,1861,482,994,977

-995,200,000-13995,200,000 اسناد پرداختنی اجاره واحدهاي شهربازي: شود کسر می

0-13428,120,186 بطرفیت حسابهاي پرداختنی بیمه آسیا و حافظ: شود کسر می

133,200,000487,794,977

 10

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 



11-

14001399یادداشت
 ریال ریال

100,000,0000در جریان وصول- اسناد دریافتنی 
نزد صندوق- اسناد دریافتنی   1,940,000,000859,000,000

2,040,000,000859,000,000
0-14286,800,000 ها اسناد دریافتنی به طرفیت پیش دریافت: شود کسر می

1,753,200,000859,000,000

7,230,519,6406,049,003,548حق شارژ سایر واحدها
18,034,694,1146,253,688,205-1-11سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

21,116,978,2331,265,978,233-1-11حق تبلیغات
3777,080,0891,700,179,212-1-11اجاره فضاهای مشاع
0701,033,164(اجاره وید منفی یک)آقای محسن مرادی 

26,620,00057,200,000شرکت انتقال داده های آسیاتک
104,816,318144,575,000حق التحریر واحدهای مجتمع

288,441,314288,441,314( طبقه هفتم6واحد )آقای تنهایی 
328,870,715185,841,746سایر

17,908,020,42316,645,940,422
19,661,220,42317,504,940,422

1,598,000,0001,598,000,000سپرده های رهن نزد دیگران
330,409,085287,522,523تسویه نشده- علی الحساب به پیمانکاران 

1,928,409,0851,885,522,523
21,589,629,50819,390,462,945

14001399یادداشت
ریالریال

16,169,847,6234,495,502,629-1-1-11شرکت فالت توس
430,687,868328,589,816شهرداری مشهد

172,155,91672,131,862شرکت تعاونی اتوبوسرانی
330,364,524497,879,214واحد های افراز نشده

283,678,695283,678,695پیمانکار بازسازی 
647,959,488575,905,989فود کورت

8,034,694,1146,253,688,205

مدیریت بهره برداری برج سلمان 
یادداشتهای توضيحي صورت های مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

حساب های دریافتني
سایر دریافتني ها

حساب های دریافتني

اسناد دریافتني

دریافتني های کوتاه مدت- 11-1

تجاری

11

دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها

:به شرح زیر است (شامل شارژ)مانده مطالبات از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - 11-1-1



مدیریت بهره برداری برج سلمان 
یادداشتهای توضيحي صورت های مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

:آنالیز حساب شرکت فالت توس به شرح زیر است- 11-1-1-1
1400
ریال

180,606,123مانده افتتاحیه
192,936,702شناسایی مطالبات شارژ

198,142,965 منفی یک88،92،33اجاره بها واحد های 
4,898,759,431مابه التفاوت اجاره و شارژ انباری های تحویلی در سنوات قبل و سال جاری

1400280,000,000اجاره فضای مشاع در اختیار رویال راک تا اخر 
473,758,531حواله حساب_سندهای ترکیبی

-54,356,129سایر موارد
6,169,847,623

14001399
ریالریال

523,500,000583,500,000حق تبلیغات ورودی
593,478,233682,478,233حق تبلیغات ماهانه

1,116,978,2331,265,978,233

14001399
ریالریال

429,730,149433,405,697کانتر ها و ویترین ها
جکها- انبارها   316,800,0000

30,549,9400تابلوهای تبلیغاتی
0949,768,615باشگاه بدنسازی
0317,004,900سونا و جکوزی

777,080,0891,700,179,212

12-
14001399
 ریال ریال

598,954,898604,501,372ريالي- موجودي نزد بانك ها 
164,426,165159,805,489ريالي- موجودي تنخواه گردان ها 

763,381,063764,306,861

:های دریافتنی مربوط به حق تبلیغات به شرح زیر است مانده حساب- 11-1-2

:اجاره فضاهای مشاع از اقالم ذیل تشکیل شده است- 11-1-3

12

موجودي نقد 



13-

14001399یادداشت
ریال ریال 

995,200,000995,200,000چکهای پرداختنی 
-995,200,000-10995,200,000به طرفیت پیش پرداخت مرتبط با اجاره واحدهای شهربازی: شود کسر می

0 0

12,923,663,2903,059,371,621-1-13قرض الحسنه تبلیغات مجتمع
21,366,161,5921,761,509,486-1-13پیمانکاران- سایر اشخاص 

31,598,480,0002,301,964,000منطقه - شرکت توزیع نیروی برق 
1219,511,000219,511,000شرکت آب و فاضالب منطقه 

336,488,000153,792,000شرکت ملی گاز ایران
0461,500,000شرکت الکترو آسانسور- سپرده حسن انجام کار پرداختنی 

123,000,0000 منفی یک 92واحد - اجاره رفاه 
263,606,00265,095,304سایر

6,830,909,8848,022,743,411
6,830,909,8848,022,743,411

سایر پرداختني ها

1,204,708,5731,050,978,637جاری کارکنان
32,398,048,3771,711,508,806-1-13بیمه کارکنان- سازمان تامین اجتماعی 

878,753,495840,584,944دارایی و مالیات حقوق کارکنان
2,233,640,0002,458,640,000سپرده رهن واحدها
3,698,462,7713,986,699,771کنترلی - کار گروه تبلیغات 

103,289,979103,289,979گروه بهره بردار قدیم
167,175,000167,175,000(نمایندگی مدیران خودرو )امامی 

33,538,4010موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
320,444,81659,547,602واریزی های نامشخص

11,038,061,41210,378,424,739
17,868,971,29618,401,168,150

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

یادداشتهای توضيحي صورت های مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

تجاری
اسناد پرداختني

حسابهای پرداختني

حساب های پرداختني

:پرداختني های كوتاه مدت- 13-1

پرداختهای تجاری و سایر پرداختني ها

13

های دوساله به   مبلغ فوق مربوط به قرض الحسنه دریافتی از مالکین واحدها می باشد که می بایستی در دوره94/12/25طبق مصوبه - 13-1-1 

.مالکین مسترد گردد



مدیریت بهره برداری برج سلمان 

یادداشتهای توضيحي صورت های مالي

1400 اسفند 29سال مالي منتهي به 

:بدهی به پیمانکاران به شرح زیر قابل تفکیک است- 13-1-2

14001399

ریالریال 

282,723,658237,819,715بیمه آسیا

33,409,547139,542,227وکیل- علی اصغر بهمنی 

9,948,137133,507,330گروه مهندسی شارمان

33,120,622121,630,622پیمانکار حراست- شرکت حفاظتی اسپاد حافظ پارس 

20,338,050100,338,050پیمانکار تاسیسات دیزل-سید محمد یعثوبی

1,391,094,8160بیمه حافظ

23,646,94827,376,948(طراح پروژه مخابراتی,مشاور)قلی پور

0374,251,103برقی پیمانکار آسانسور و پله- الکترو آسانسور 

0177,832,087رضا جاودانی

094,822,764بهزاد شکفته

043,000,000شرکت دوستان نیک آسانبر

0311,388,640سایر
1,794,281,7781,761,509,486

0-428,120,186بدهی ها به طرفیت پیش پرداخت بیمه: شود کسر می
1,366,161,5921,761,509,486

14001399یادداشت

ریالریال

پيش دریافت از مشتریان: 

1,138,416,667127,023,469اجاره فضاهای مجتمع

1,138,416,667127,023,469

0-11286,800,000به طرفیت دریافتنی ها: کسر می شود

851,616,667127,023,469

14

پيش دریافت ها- 14

 و مابقی معوقات قبلی است که 1400 میلیون ریال مربوط به حق بیمه یک  ماهه آخر سال 453از مبلغ بدهی به سازمان تامین اجتماعی، - 13-1-3

.باشد تقسیط و در حال پرداخت می



:اصالح اشتباهات- 15-1
1400/12/29

ریال

-4,314,896,506فالت توس- شارژ و اجاره انباری ها 
2,205,000,000برگشت درآمد شارژ پارکینگ
151,550,000برگشت درآمد شارژ نمازخانه

3,986,699,771برگشت درآمد تبلیغات

2,028,353,265

1399/12/30طبق صورت های مالی

(تجدید ارائه)بستانکاربدهکار1399/12/30

:صورت وضعیت مالی
17,545,853,9391,958,346,506019,504,200,445دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

-03,986,699,77118,514,905,650-14,528,205,879پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
-2,915,289,5452,703,897,568-5,619,187,113سود انباشته

:صورت سود و زیان
45,697,692,1870617,841,28045,079,850,907هزینه های اداری و عمومی

-157,351,8180269,095,000111,743,182سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
4,873,636,0514,873,636,051

1398/12/29طبق صورت های مالی

(تجدید ارائه)بستانکاربدهکار1398/12/29

:صورت وضعیت مالی
16,908,746,9301,340,505,226018,249,252,156دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

-04,255,794,77123,565,025,573-19,309,230,802پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
3,887,182,00102,982,291,282-904,890,719سود انباشته

:صورت سود و زیان
18,556,570,94501,499,758,46017,056,812,485هزینه های اداری و عمومی

-527,866,0040795,822,696-1,323,688,700سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی
5,755,553,2315,755,553,231

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

15

اصالح اشتباهات و تجدید طبقه بندی- 15

به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطالعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصالح و ارائه مجدد - 15-2

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

اصالح اشتباهات

( مبالغ به ریال)

( مبالغ به ریال)
اصالح اشتباهات

1399/12/30های مالی  اصالح و ارائه مجدد صورت- 15-2-1

1398/12/29های مالی  اصالح و ارائه مجدد صورت- 15-2-2



نقد حاصل از عملیات- 16
  1,400  1,399

 ریال ریال

934,425,2825,601,232,674سود خالص

تعدیالت:

423,354,544451,418,222استهالک دارایی های غیر جاری

-31,743,182-26,206,790سود حاصل از سپرده های بانکی

-80,000,000-652,141,696سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

679,431,3405,940,907,714

-1,141,210,789-2,199,166,563دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

-672,864,595222,420,959پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

-5,163,857,423-532,196,854پرداختنی های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

-724,593,198611,628,032پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)افزایش 

652,141,69680,000,000سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

-1,118,209,489-2,332,588نقد حاصل از عملیات

مدیریت سرمایه- 17-1

نسبت اهرمی- 17-1-1
:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

1400/12/291399/12/30
ریالریال

18,720,587,96318,528,191,619جمع بدهی
-764,306,861-763,381,063موجودی نقد
17,957,206,90017,763,884,758خالص بدهی
4,525,259,1303,590,833,848حقوق مالکانه

397495(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

مدیریت بهره برداری برج سلمان 

16

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 17

استراتژی کلی واحد بهره . انباشته تشکیل می شود (زیان)با عنایت به این که مدیریت بهره برداری فاقد سرمایه است، ساختار سرمایه شرکت از سود 

. بدون تغییر باقی مانده است و در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج  نیست1396برداری از سال 

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی



مدیریت ریسک اعتباری- 17-2

مدیریت ریسک نقدینگی- 17-3

تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی- 19

.مدیریت بهره برداری فاقد تعهدات و بدهی های احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد

17

معامالت با اشخاص وابسته - 18
 اصالحیه قانون تجارت و معامالت با سایر اشخاص وابسته می 129مدیریت بهره برداری فاقد هر گونه معامالت با اشخاص وابسته مشمول ماده 

.باشد

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی- 20

مدیریت بهره برداری برج سلمان 
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

های مالی اتفاق نیفتاده است، كه مستلزم  افشاء در صورتهای  هیچگونه رویداد بااهمیتی بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تصویب صورت

.مالی تلقی گردد

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد كه طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد كه منجر به زیان مالی برای بهره برداری 

باشد و بهره برداری توانایی وصول آن را از بهره  با عنایت به این كه درآمد عمده بهره برداری ناشی از منافع حاصل از حق شارژ واحدها می. شود

.برداران یا مالکین آن واحدها را دارد، لذا ریسک اعتباری متوجه مدیریت بهره برداری نخواهد بود

واحد بهره برداری برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  

بهره برداری ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته كافی، از طریق نظارت . تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین كرده است

.مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می كند


