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احتراما بدینوسیله تایید می گردد که اطالعات مشروح در زیر که در رابطه با رسیدگی به صورتهاي مالی دوره مالی 
منتهـی  به 1391/12/29 این شرکت در اختیار آن موسسه قرار گرفته ، در حد اطالع و اعتقاد اینجانبان و با توجه به 
مقررات قانون 

، درست و منصفانه است . 1347فند ماه ست ، مصوب ااصالح قسمتی از قانون تجار

رویه هاي حسابداري
است .رویه هاي حسابداري مورد استفاده ، به تفصیل در صورتهاي مالی منعکس گردیده-1

دارائیها
کلیات 

است .کلیه دارائیهائی که در برهه اي از سال به شرکت تعلق داشته است در دفاتر ثبت شده -2
است .یه دارائیهاي منعکس در ترازنامه ، در تاریخ ترازنامه به شرکت تعلق داشته کل-3
ها در تاریخ ترازنامه در گرو اشخاص ثالث نبوده است . یهیچیک از دارائ-4

دارائیهاي ثابت نامشهود 

. به حساب دارائیهـايمنحصراً مخارجی که انتظار می رود در دوره هاي آتی براي شرکت منشاء تحصیل درآمد باشد-5
ثابت نامشهود منظور شده است . 

رائیهاي ثابت نامشهود منظور شـده اسـت ، طبـق رویـه هـاي حسـابداري کـه درامبالغی که بابت ذخیره استهالك د-6
صورتهاي مالی تشریح گردیده محاسبه شده است  .

ده که ارزش دفتري هر یک از اقالم ، متناسب بانرخها و روشهاي استهالك دارائیهاي ثابت نامشهود چنان انتخاب ش-7
عمر مفید آن کاهش یابد . 
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دارائیهاي ثابت مشهود

کلیه مخارجی که طی دوره مالی به حساب دارائیهاي ثابت منظور شـده ، بیـانگر مخـارجی اسـت کـه صـرف خریـد-8
مزبور هیچیک از هزینه هائی را که نوعاً به حساب دارائیهاي جدید و تعمیر اساسی دارائیهاي موجود گردیده است . مخارج 

سود و زیان منظور می گردد در بر نمی گیرد .
ارزش ناخالص دفتري و استهالك انباشته کلیه دارائیهایی که تا تاریخ ترازنامه فروخته یا اسقاط شـده یـا دیگـر قابـل-9

استفاده نیست . از حسابهاي مربوط خارج شده است . 
بالغی که بابت ذخیره استهالك و ناباب شدن دارائیهاي ثابت منظور شده ، طبق رویه هاي حسابداري که درم–الف -10

صورتهاي مالی تشریح گردیده محاسبه شده است . 
نرخها و روشهاي مربوط چنان انتخاب شده اند که خالص ارزش دفتري هر یک از اقالم دارائی در پایان عمر مفیـد  –ب 

ادل ارزش اسقاط دارائی خواهد بود  .اقتصادي آن مع
مبناي محاسبه استهالك نسبت به سال قبل ، تغییر نکرده است و هزینه اي که براساس آن به هر یک از دوره هاي –ج 

مالی تخصیص می یابد ، به نظر هیات مدیره ، کافی است و در عین حال از میزان معقول تجاوز نمی کند . 
.، شرکت هیچگونه تعهدي در رابطه با انجام مخارج سرمایه اي نداشته است در تاریخ ترازنامه -11

سرمایه گذاري در شرکتهاي فرعی و وابسته 

شرکت فاقد هرگونه سرمایه گذاري در طول سال مالی می باشد .-12

( بلند مدت و جاري )دارائیهاسایر 

در ترازنامه شرکت منعکس شده است ، کلیـه موجودیهـايریال17,577,785,301موجودي جنسی که جمعاً بمبلغ -13
در بر می گیرد ، لیکن موجودیهائی را که از طـرف  –صرفنظر ازمحل نگهداري آنها –جنسی شرکت در تاریخ ترازنامه را 

اشخاص ثالث ، نگهداري می گردد شامل نمی شود .
صحت مقادیر مندرج در سوابق انبار از طریق موجـوديمقادیر موجودي جنسی از سوابق انبار  استخراج شده است . -14

گیري  اثبات شده است .
براي کلیه بدهیهاي شرکت در رابطه با اقالمی که جزء موجودیها به حساب آمده در صورتهاي مـالی ذخیـره کامـل-15

منظور شده است.
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به اقل بهاي تمام شـده و خـالص ارزشمبالغ مندرج در ترازنامه بابت موجودي جنسی بیانگر مقادیر عینی است که-16
فروش ارزیابی شده است .

بهاي تمام شده بیانگر کلیه هزینه هائی است که شرکت در جریان فعالیـت معمـول خـود بـراي رسـاندن موجـودي-17
.جنسی به مکان و شرایط آنها در تاریخ ترازنامه متحمل شده است 

یچگونه تغییري در مبناي ارزشیابی و تعیین مقادیر موجودي جنسی صورتدر مقایسه با صورتهاي مالی دوره قبل، ه-18
نگرفته است.

نقدهموجودي بانکی و وجو

کلیه وجوه نقد در تاریخ ترازنامه شمارش شده و مورد تایید است . -19
به قرار زیـرراکد کلیه حسابهاي بانکی شرکت در داخل و خارج از کشور طی دوره مالی مورد گزارش اعم از فعال و-20

می باشد.

نوع حساب شماره حساب شعبه نام بانک 

معامالت بانکی در دفاتر شرکت ثبت گردیده و کلیه مغایرات موجود بین صورتحسابهاي بانکی و دفاتر شـرکتکلیه-21
ص مغایرتی نیاز به اقدام اصالحی بوده ، اقدام الزم بمل آمده است . ومشخص شده است . در مواردي که درخص
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اي جاريسایر دارائیه

به نظر هیات مدیره حداقل مبلغی که در جریان عادي فعالیت شرکت از تبدیل سایر دارائیهاي جاري به وجه نقد عاید-22
شرکت خواهد شد ، معادل مبلغی است که بابت دارائیهاي مزبور در صورتهاي مالی منعکس شده است . بخصـوص مبـالغ   

ماماً مطالبات یا پیش پرداختهـائی معتبـر اسـت و بـراي مطالبـات مشـکوك       مندرج در صورتهاي مالی بابت بدهکاران ، ت
الوصول ، برگشت از فروش ، و تخفیفات ذخیره کافی منظور و کلیه مطالباتی که عدم امکان وصول آنها محرز گردیـده از  

ردیف مطالبات خارج و هزینه شده است . 

دهیهاــــــب
نکات کلی

ي مالی بابت بدهیها ، کلیه بدهیهاي شرکت در تاریخ ترازنامه را در بر میگیرد  بخصوص درمبالغ مندرج در صورتها-23
که جزء موجودي جنسی به حساب آمده و نیز کلیه خریدهائی که مالکیت اقالم خریداري شده قبل از رابطه با کلیه اقالمی 

ینه هائی که تعلق گرفته و تا آن تاریخ پرداخت تاریخ ترازنامه به شرکت منتقل شده ( شامل موجودي بین راهی و کلیه هز
نشده ) بدهیهاي مربوط در صورتهاي مالی منظور شده است . 

بدهی مالیاتی 

ـ مالدر نظر گرفته شده اسـت ، همچنـین   ذخیره مالیات بر درآمد براي سال مورد نظر با توجه به سود ابرازي -24 بـراتی
باشد .یصفر متیو ماقبل آن با توجه به ارائه نامه عدم فعال1394يسالهايدرآمد شرکت برا

ذخیره بابت زیان

در مقابل کلیه زیانهاي قابل مالحظه اي که در نتیجه عملیات شرکت تا تاریخ ترازنامه از طریق اقدامات حقـوقی یـا-25
کافی در صورتهاي منظور شده است . غیر حقوقی ، متوجه شرکت شده یا انتظار می رود متوجه شرکت گردد ذخیره
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بدهیهاي احتمالی

. در تاریخ ترازنامه ، شرکت هیچگونه بدهی احتمالی ندارد-26
کلیه پیشامدهاي احتمالی که به نظر هیات مدیره با احتمال زیاد منجر به ایجاد بدهی بـراي شـرکت خواهـد شـد تـا-27

ت .ذخیره کافی در صورتهاي مالی منظور شده اس

تعهدات 

به نرخی کمتر از قیمت رایج بازار وجود نداشته است .ارائه خدماتهیچگونه تعهد قابل توجهی مبنی بر -28
هیچگونه تعهدي در رابطه با خرید یا فروش سرمایه گذاریهاي شرکت وجود نداشته است .-29
. در آینده باشد ) وجود نداشته استهیچگونه تعهد یا قرارداد دیگري که خالف مصالح شرکت بوده ( یا-30
سرمایه به جز آنچه در صورتهاي مالی منعکس است هیچگونه امتیازي در مورد خرید سهام شرکت بـهخصوص در -31

. هیچکس اعطاء نشده است 
شـتهدهی دیگري باشد وجـود ندا هیچگونه قراردادي که به موجب آن ، یکی از بدهیهاي شرکت مقدم بر پرداخت ب-32

. است
. هیچیک از بدهیهاي شرکت طرف معامله اولویتی نسبت به مبالغ قابل پرداخت به شرکت نداشته است -33
کلیه معامالت خارجی و داخلی انجام شده طی دوره مورد رسیدگی و همچنین هرگونه تخفیف یا کمیسیون دریافتی-34

شده است .حیح در دفاتر شرکت ثبت از این بابت به طور کامل و ص
هیچیک از عوامل زیر تاثیر قابل اهمیتی بر نتیجه عملیات دوره مالی نداشته است .-35

معامالتی به جز معامالت عادي شرکت–الف 
وضعیتهاي ماهیتا استثنائی یا غیر مکرر–ب 
هزینه یا درآمد مربوط به سنوات قبل–ج 
هرگونه تغییر رویه حسابداري –د 
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ا اشخاص وابستهمعامالت ب

"1347قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصـوب اسـفند مـاه    "129معامالت مشمول ماده شرکت طی سال -36
نداشته است . 

رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه

نداده است . از تاریخ ترازنامه تاکنون ، هیچگونه تغییرات قابل اهمیت دیگري در موارد مذکور در بندهاي فوق روي-37
از تاریخ ترازنامه تاکنون ، هیچگونه رویدادي که بر صورتهاي مالی تاثیر مهمی گذارده ، رخ نـداده اسـت . مضـافاً ،    -38

هیچگونه رویدادي رخ نداده است که ، در عین بی تاثیر بودن بر صورتهاي مالی ، افشاي آن به سبب میزان اهمیت رویداد 
ضرورت یابد . 

ه مورد گزارش ، کلیه دارائیها و حیطه هاي ریسکی فعالیت شرکت که قابل بیمه شدن می باشـد ( بخصـوصدر دور-39
زیانهاي تبعی ) به نظر هیات مدیره ، بنحو مطلوبی تحت پوشش بیمه اي قرار داشته و بیمه نامه هـاي مربـوط در تـاریخ    

ترازنامه معتبر بوده است . 

سهام و حقوق و مزایاي هیات مدیره

اسامی اعضاي هیات مدیره همراه با مشخصات سهام و حقوق و مزایاي آنها در جدول زیر قید شده است .-40

1391
مبلغ سهامتعداد سهامدرصد
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صورتجلسات

ح کـار و تصـمیمات ایـنصورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی ، حاوي سابقه کامـل و مـوثقی از شـر   تصویر -41
. جلسات طی سال مالی منتهی به  29 اسفند ماه       می باشد که به حسابرس محترم ارائه شده است 

وابق حسابداريس

کلیه دریافتها و پرداختهاي یا در دفاتر شرکت ثبت شده و یا در غیر این صورت توضیحات الزم به حسابرسـان ارائـه-42
.شده است 

نشده است .د مدارك مثبته ، در ارتباط با فعالیت تجاري شرکت دریافت / پرداخت قها و پرداختهاي که فادریافت-43
.کلیه تعدیالت و اطالعات الزم جهت مطابقت دفاتر با صورتهاي مالی حسابرسی شده بعمل آمده و یا خواهد آمد-44

احتیاجات نقدي آتی

ماه آتی ( از تاریخ ترازنامه ) ، منابع12مین فعالیتهاي مالی و تعهدات خود طی به نظر هیات مدیره ، شرکت براي تا-45
نقدي کافی در اختیار خواهد داشت . 

رعایت قوانین و مقررات

در دوره مالی مورد گزارش ، هیچگونه رویداد یا معامله اي که ماهیت غیر قانونی داشته و  عدم افشاي آن صورتهاي-46
ننده سازد ، وجود نداشته است مالی را گمراه ک

مدیر عامل شرکت طی دوره تصدي خود مدیریت عامل هیچ شرکت دیگري را به عهده نداشته است . -47
معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت بـا عملیـاتهیچگونه مدیر عامل و اعضاي هیات مدیره شرکت -48

.انجام نداده اند شرکت باشد
هیچگونـه41استثناي مبالغ مندرج در جـدول بنـد  ر موظف هیات مدیره در قبال سمت مدیریت خود به اعضاي غی-49

وجهی از شرکت دریافت نکرده اند .
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مطابق بـای نبوده است و شرکت طی دوره مالی مورد گزارش ، در زمینه توزیع و فروش کاال خود تابع مقررات خاص-50
. مورد تأیید مدیر عامل و هیأت مدیره اقدام نموده است ش یع و فروضوابط توزو قرارداد ها 

در معامالت و فعالیتهاي انجام شده ، قوانین و مقررات مربوط به مبـارزه بـا پولشـویی بطـور کامـل رعایـت شـده و-51
شکوك یـا  هیچگونه رویداد یا معامله اي به منظور پولشویی صورت نپذیرفته است یا در صورت وجود هر گونه معامالت م

مظنون به پولشویی ، موارد در اسرع وقت به مرکز اطالعات مالی شوراي عالی مبارزه با پولشویی گزارش شده است .

اعضاي هیات مدیرهبا تقدیم احترام

عضو هیأت مدیرهمدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیرهرئیس هیأت مدیره


