
با احترام

صورت های مالی اساسی-الف

•

•

•

•

- ب

سمتنام نماینده اشخاص حقوقی

غیرموظف-رئیس هیات مدیرهحسین عامریان

غیرموظف-نایب رییس هیات مدیرهمحمد رضا مرادی 

غیرموظف-عضو هیات مدیرهرضا حداد زاده 

غیرموظف-عضو هیئت مدیرهامیر محمد رحیمی(سهامی عام)شرکت شاهد

(سهامی خاص)شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد 

(سهامی خاص)شرکت هرمز انرژی 

(سهامی خاص)شرکت بازرگانی شاهد 
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6-31

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

صورت وضعیت مالی

امضاء

شماره صفحه

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

صورت جریان های نقدی

. تهیه شده و در تاریخ    به تایید هیات مدیره شرکت رسیده استاستانداردهای حسابداریصورتهای مالی طبق 

اجزای تشکیل دهنده .  تقدیم می شود1400 اسفند 29مربوط به سال مالی منتهی به  (سهامی خاص)       به پیوست صورتهای مالی  شرکت سرمایه گذاری سعدی 

:صورت های مالی به قرار زیر است

موظف-عضو هیات مدیره و مدیر عاملمحمد صفری(سهامی خاص)شرکت مولد نیروی شاهد 

2 صورت سود و زیان

اعضای هیات مدیره



(مبالغ به میلیون ریال)

1399سال 1400سال یادداشت

50,893  235,703  5 درآمد سود سهام

 7,059   7,811  6 درآمد سود تضمین شده

1,920,382  371,934  7   سود فروش سرمایه گذاری ها

- (973,320) 8  زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

 1,978,334  (357,872)  جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

(18,361) (40,728) 9  هزینه های حقوق دستمزد و مزایا

(1,704) (9,535)  هزینه استهالک

(73,224) (16,263) 10  سایر هزینه ها

(93,289) (66,526)  جمع هزینه های عملیاتی

 1,885,045  (424,398)  سود عملیاتی

  - (33,136) 11  هزینه های مالی

 66   550  12  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

 1,885,111  (456,984) خالص (زیان) سود 

 سود پایه هر سهم

 2,900(653)(ریال) عملیاتی 

 0 1(ریال) غیرعملیاتی 

2,900(652)13 (ریال) سود پایه هر سهم 

 از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود جامع محدود به سود خالص دوره مالی می باشد لذا صورت سود و زیان جامع ارائه 

.نگردیده است

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

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

صورت سود و زیان

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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1400/12/291399/12/30یادداشت

دارایی ها

داراییهای غیرجاری

 287,469  280,410 14    دارایی های ثابت مشهود

 733  598 15    دارایی های نامشهود

 137,096  138,096 16    سرمایه گذاری های بلند مدت

 425,298   419,104  جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

 910   200  17    پیش پرداخت ها

 651,256   630,608  18    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 4,137,760   3,619,316  16    سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 1,183   25,985  19    موجودی نقد

4,791,109 4,276,109 جمع دارایی های  جاری

5,216,407 4,695,213     جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

650,000 650,000 20    سرمایه 

65,000 65,000 21    اندوخته قانونی 

1,866,098 (90,886)انباشته  (زیان)    سود

2,581,098 624,114 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

2,323 2,363 22    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2,323 2,363 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

2,218,697 2,429,064 23    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

- - 24    مالیات پرداختنی

369,672 1,639,672 25    سود سهام پرداختنی 

44,617 -     تسهیالت مالی

2,632,986 4,068,736     جمع بدهی های جاری

2,635,309 4,071,099   جمع بدهی ها

5,216,407 4,695,213 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

صورت وضعیت مالی

1400 اسفند 29به تاریخ 

(مبالغ به میلیون ریال)
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جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه

982,553 275,215 57,338 650,000 1399/01/01مانده در 

(39,566)(39,566)- - اصالح اشتباهات

942,987 235,649 57,338 650,000 1399/01/01مانده تجدید ارائه شده در 

1398/02/31مانده در 1399تغییرات حقوق مالکانه در دوره 

1,885,111 1,885,111 - - 1399سود خالص گزارش شده در صورت های مالی دوره 

(247,000)(247,000)- - سود سهام مصوب

- (7,662)7,662 - تخصیص به اندوخته قانونی 

2,581,098 1,866,098 65,000 650,000 1399/12/30مانده در  

ات در حقوق مالکانه در دوره مایل 1400تغییرات حقوق مالکانه در دوره  1398/08/30 ماهه منتیه به 6تغییر

(456,984)(456,984)- - 1400زیان خالص دوره 

(1,500,000)(1,500,000)- - سود سهام مصوب 

624,114 (90,886)65,000 650,000 1400/12/29مانده در  

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

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

(مبالغ به میلیون ریال)
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یادداشت
1399سال 1400سال 

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 260,411   334,347  26نقد حاصل از عملیات

 260,411   334,347  نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(278,077)(2,252) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(641) (90) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود

 66   550  دریافت های نقدی حاصل از سود سرمایه گذاری بانکی 

(278,652) (1,792) جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(18,241)  332,555  نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی

44,617 - دریافت های نقدی حاصل از اعتبار کارگزاری ها

- (44,617) پرداخت های نقدی حاصل از اعتبار کارگزاری ها

- (33,136) پرداخت نقدی سود و کارمزد تسهیالت

(30,000)(230,000) پرداختهای نقدی بابت سود سهام

 14,617  (307,753) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص  

(3,624)  24,802  در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

 4,807   1,183  مانده موجودی نقد در ابتدای دوره 

1,183 25,985 مانده موجودی نقد در پایان دوره  

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

صورت جریان های نقدی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

.یادداشتهای توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

(مبالغ به میلیون ریال)
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تاریخچه 1-1-

-1-2

-1-3

14001399

نفرنفر

116

-2

-2-1

-2-1-1

اهم رویه های حسابداری3-

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی3-1-

سرمایه گذاری ها3-2-

کارکنان قراردادی

استانداردهای جدید و تجدید نظر شده مصوب
:آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استاندارد جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری الزم اجرا هستند به شرح ذیل است

 به تصویب رسیده است و الزامات آن در مورد کلیه صورت 1399، در سال "اندازگیری ارزش منصفانه" با عنوان 42استاندارد حسابداری شماره 

این استاندارد ارزش منصفانه را تعریف نموده، .  و بعد از آن شروع می شود، الزم االجرا است1400/01/01های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 

الزامات این استاندارد در مواردی . چارچوب اندازگیری ارزش منصفانه را مقرر و الزامات افشا درباره اندازه گیری ارزش منصفانه را تعیین می کند

و اندازه گیری های مبتنی بر )کاربرد دارد که دیگر استانداردهای حسابداری، اندازه گیری ارزش منصفانه یا افشا درباره اندازه گیری ارزش منصفانه 

آثار بکارگیری . را الزامی یا مجاز کرده است (ارزش منصفانه، مانند ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش یا افشا درباره آن اندازه گیری ها

. افشا و ارائه گردیده است16 و 8الزامات استاندارد مذکور در یادداشت های 

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

اندازه گیری

سرمایه گذاری بلندمدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری هاسرمایه گذاری در اوراق بهادار

شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد 

این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت . اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد تعداد کارکنان 

:میانگین تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی گروه و شرکت را به عهده دارند، طى دوره به شرح زیر بوده است

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

تاریخچه وفعالیت 

 بـه صورت شـرکت سهـامی خـاص تأسیس و طی 1373/03/07ابتدا تحت نام شـرکت  شـاهد استان مرکزی در تاریخ  (سهامی خاص) شـرکت سرمایه گذاری سعدی 

 به شرکت سرمایه 1380/10/12نام شرکت در تاریخ . در اداره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسیده است 10780056070 و شناسه ملی 1373/03/7 مورخ 2138شمارة 

 تغییر یـافتـه و مجـدداً در تـاریـخ 22محل آن به تهران، خـیابان استـاد مطهری، خیابـان کوه نور، پالک 1380/12/07گذاری الله فردوس تبدیل و درتاریخ 

.  از سهـامی خـاص بـه سهـامـی عـام تغیــیر یافته اسـت1384/08/24 نـام شـرکت بـه شـرکت سـرمـایه گـذاری سعــدی و نـوع شرکت در تـاریــخ 1382/09/30

شرکت جزء شرکت های تحت پوشش .  نوع شـرکت مـجـدداً بـه سهامـی خاص تغییر یافت 1391/02/21متـعاقباً به استناد صـورتجلسه مجمـع فـوق العاده مورخ 

. شرکت شاهد می باشد

 قانون بازار اوراق 21 نزد سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان شرکت سرمایه گذاری از نوع نهادهای مالی موضوع بند 11254شرکت سرمایه گذاری سعدی با شماره 

. نسبت به اخذ مجوز اقدام نموده و به ثبت رسیده است1384بهادار مصوب آذر 

. است1511845111 کد پستی 18پالک - کوچه شهدای اسعدی- میدان آرژانتین ، پارک ساعی، خیابان ولیعصر- نشانی مرکز اصلی شرکت تهران

موضوع فعالیت اصلی

 اساسنامه سرمایه گذاری درسهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای 3موضوع فعاللیت اصلی شرکت طبق ماده 

شرکت ها، موسسـات یـا صندوق های سرمایه گذاری بـا هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یـا همراه با اشخاص وابسته خود، کنتـرل شـرکت، مـوسسه یا 

.صندوق سـرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یـا درآن نفوذ قابل مالحظه نیابد

.سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حـق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد

.فعالیت اصلی شرکت در دوره مورد گزارش عمدتاً خرید و فروش سهام سریع المعامله در بازار بوده است

6



(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاری های سریع المعامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

-3-2-1

-3-2-1-1

-3-2-1-2

-3-2-1-3

-3-2-1-4

دارایی های ثابت مشهود 3-3-
-3-3-1

-3-3-2

نرخ استهالکنوع دارایی

 ساله25و15ساختمان

 ساله10 و 3اثاثه و منصوبات

-3-3-2-1

-3-4

-3-4-1

دارایی های نامشهود 

.دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت 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 یاد 6برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از 

 70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد ، . درصد نرخ استهالک منعکس در جدول صفحه قبل است30شده معادل 

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

.شد

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت . شود دارایی هاى ثابت مشهود برمبناى بهاى تمام شده اندازه گیری مى

دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ . دارایی اضافه وطی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود

.وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد

دارایی های مربوط و با  (شامل عمر مفید برآوردی)استهالک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار

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

:اصالحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود

روش استهالک

خط مستقیم

خط مستقیم

صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده عمومی را بر اساس استانداردهای حسابداری  (شرکت شاهد)واحد تجاری اصلی نهایی 

.تهیه می نماید

 صورتهای مالی تلفیقی تهیه و ارئه نشده و صرفاً صورتهای 1399با توجه به موارد فوق در دوره مالی مورد گزارش و اقالم مقایسه ای سال 

.مالی شرکت اصلی ارائه شده است

شرکت برای عرضه اوراق بهادار به عموم، صورتهای مالی خود را به هیات پذیرش بورس اوراق بهادار و یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده و 

.در جریان تحویل آن نیز نمی باشد

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هریک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد

سرمایه گذاری در شرکت های فرعی
تا تاریخ تایید صورت های )در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

(مالی

سایر سرمایه گذاری های جاری و بلندمدت در سهام 

شرکت ها

تا تاریخ صورت وضعیت )در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر

(مالی

(با توجه به نرخ بهره موثر)در زمان تحقق سود تضمین شده سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

 علت عدم تلفیق شرکت فرعی

.می باشد (شرکت شاهد)واحد تجاری فرعی و تماماً متعلق به واحد تجاری اصلی   (سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

.سهام شرکت در بورس اوراق بهادار و سایر بازارهای در دسترس عموم معامله نشده است

سرمایه گذاری ها (پرتفوی)اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع 

سرمایه گذاری های جاری
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

-3-4-2

نرخ استهالک
 ساله3

-3-5

-3-5-1

-3-5-2

-3-5-3

-3-5-4

-3-5-5

ذخایر 3-6-

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان-3-6-1

مالیات بر درآمد- 3-7

هزینه مالیات - 3-7-1

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها 

.منظور می شود

مالیات جاری و مالیات انتقالی در صورت سود و زیان منعکس می شوند، مگر در مواردی . هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است

که به اقالم شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا 

.مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می شوند

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

.دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

مستقیمنرم افزارها

زیان کاهش ارزش دارایی ها

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

چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد،مبلغ .صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد

.بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد

آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین،بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش،به 

.طور ساالنه انجام می شود

ارزش . ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی،هر کدام بیشتر است می باشد(یا واحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی

اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک 

.های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد

تا مبلغ بازیافتنی آن  (یا واحد مولد وجه نقد  )تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد ، مبلغ دفتری دارایی 

کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه  دارایی تجدید ارزیابی شده باشدکه در 

.این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

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

. دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد

نیز بالفاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده  (واحد مولد وجه نقد)برگشت زیان کاهش ارزش دارایی

.باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می شود

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

خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد متحمل باشد و مبلغ تعهد به . در نتیجه رویدادهای گذشته باشد (قانونی یا عرفی)دارای تعهد فعلی 

گونه ای اتکا پذیر قابل برآورد باشد

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

:محاسبه می شود

روش استهالکنوع دارایی
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مالیات انتقالی- 3-7-2

تهاتر داراییهای مالیات جاری و بدهیهای مالیات جاری-  3-7-3

مالیات جاری و انتقالی دوره جاری-  3-7-3

اندازگیری ارزش منصفانه- 3-8

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکار گیری رویه های حسابداری و برآوردها-4

-4-1

-4-1-1

قضاوت مربوط به برآوردها4-2-

.در تهیه صورت های مالی، مدیریت شرکت قضاوت خاصی درمورد برآوردها نداشته است4-2-1-

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

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

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد 

.مالیاتی محاسبه می شود

در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل بودن وجود سود مشمول 

مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا 

چنین کاهشی، در صورتی برگشت داده می شود که وجود سود مشمول مالیات به میزان کافی، . میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود

.محتمل باشد

بدهی های مالیات انتقالی برای تفاوت های موقتی مشمول مالیات مربوط به سرمایه گذاری در شرکت های فرعی، وابسته و مشارکت خاص 

شناسایی می شود، به استثنای زمانی که گروه بتواند برگشت تفاوت موقتی را کنترل کند و احتمال برگشت تفاوت موقتی، در آینده قابل 

واحد تجاری برای تمام تفاوت های موقتی کاهنده مالیات ناشی از سرمایه گذاری در شرکت های فرعی، وابسته . پیش بینی وجود نداشته باشد

و مشارکت های خاص، دارایی های مالیات انتقالی را تنها تا میزانی که تفاوت های موقتی در آینده قابل پیش بینی برگشت شود و در مقابل 

.تفاوت های موقتی، سود مشمول مالیات قابل استفاده وجود داشته باشد، شناسایی می کند

ارزش منصفانه قیمتی است که در یک معامله متعارف در تاریخ اندازگیری بین فعاالن در بازار برای فروش یک دارایی دریافت یا برای انتقال 

صرف نظر از اینکه آیا قیمت بطور مستقیم قابل مشاهده است یا با استفاده از سایر روشهای ارزشگذاری . یک بدهی پرداخت خواهد شد

در برآورد ارزش منصفانه یک دارایی یا بدهی، در صورتی که فعاالن بازار بخواهند ویژگی دارایی یا بدهی را در قیمت . برآورد شده است

ارزش منصفانه برای اندازگیری و . گذاری دارایی یا بدهی در تاریخ اندازگیری به حساب بگیرند، شرکت نیز آن ویژگی را به حساب میگیرد

:افشا در این صورت های مالی بر اساس چنین مبنایی تعیین می شود

برای اهداف گزارشگری مالی اندازگیری های ارزش منصفانه بر مبنای میزان قابل مشاهده بودن داده های ورودی برای اندازگیری های 

 طبقه بندی می شود که به شرح زیر توصیف 3 یا 2، 1ارزش منصفانه و اهمیت داده های ورودی در اندازگیری ارزش منصفانه، به سطوح 

:می شود

 قیمت های اعالم شده در بازار فعال برای دارایی ها و بدهی های مشخصی هستند که واحد تجاری در تاریخ 1داده های ورودی سطح *

.اندازگیری می تواند به آن دست یابد

 هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم قابل 1 داده های ورودی به غیر از قیمت های اعالم شده سطح 2داده های ورودی سطح *

.مشاهده برای دارایی ها و بدهی ها می باشند

. داده های ورودی غیرقابل مشاهده دارایی یا بدهی می باشند3داده های ورودی سطح *

قضاوت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

شده  حق قانونی برای تهاتر مبالغ شناسایی.گروه دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری را تنها در صورتی تهاتر می کند که الف

.قصد تسویه بر مبنای خالص، یا بازیافت و تسویه همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد. داشته باشد و ب

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

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

در صورتی که مالیات جاری و انتقالی ناشی از حسابداری اولیه ترکیب تجاری باشد، اثر . جامع یا مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی می شود

.مالیاتی آن در حسابداری ترکیب تجاری گنجانده می شود
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درآمد سود سهام- 5

14001399

50,893 235,703 سهام

درآمد سود تضمین شده-6

14001399

7,059 7,811 سهام

سود فروش سرمایه گذاری ها- 7

14001399یادداشت

1,920,382 371,934 15-2و 1-15 سهام

1400یادداشت

(973,320) 15-2و 1-15زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا-9

14001399

13,281 21,839 حقوق و دستمزد و مزایا

1,500 2,500 پاداش هیات مدیره 

780 1,556 حق حضور در جلسات هیات مدیره 

1,831 4,058 بیمه سهم کارفرما 

969 4,547 بازخرید سنوات خدمت کارکنان

- 6,228 سایر هزینه های پرسنلی 

 40,728 18,361

زیان تغییر ارزش سرمایه گذاری ها- 8

. میلیون ریال کاهش پیدا کرده است789.979تا زمان تاریخ تهیه صورت های مالی، میزان زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری گروه به مبلغ -8-1

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

 سایر هزینه ها-10

14001399

55,281- هزینه مالیات و کارمزد خرید و فروش

1,846 1,989 هزینه مطالبات سوخت شده

789 1,350 هزینه غذا و پذیرایی

1,262 3,828 هزینه های حسابرسی 

- 1,008 هزینه تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری

458 921 هزینه تعمیر و نگهداری تجهیزات ساختمان

322 1,966 حق الزحمه خدمات قراردادی

5,089 1,221 حق المشاوره و حق الوکاله

8,177 3,980 سایر

 16,263 73,224

هزینه های مالی-11

(مبالغ به میلیون ریال)

1400

اعتبار دریافتی از کارگزاری ها

24,336 کارگزاری بانک دی

7,311 کارگزاری رضوی

1,489 کارگزاری بانک ملت

 33,136

12-

14001399

55066سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی

55066

(مبالغ به میلیون ریال)

سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی

سایر اقالم

(مبالغ به میلیون ریال)
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

هر سهم (زیان)مبنای محاسبه سود 13-

14001399

1,885,045 (424,398)عملیاتی (زیان)سود 

- (33,136)غیرعملیاتی (زیان)سود 

1,885,045 (457,534)سود خالص

14001399

تعدادتعداد

650,000,000 650,000,000 میانگین موزون تعداد سهام عادی

(مبالغ به میلیون ریال)

12



دارایی های ثابت مشهود14-

(مبالغ به میلیون ریال)

جمعاثاثه و منصوباتوسایل نقلیهساختمان زمین

 - 15,286 182 1,033 16,501

 197,407 65,920 3,760 10,990 278,077

 197,407 81,206 3,942 12,023 294,578

 - 1,245 - 1,007 2,252

 197,407 82,451 3,942 13,030 296,830

استهالك انباشته 

 - 4,485 182 784 5,451

1,658 312 209 1,137 - استهالک

 - 5,622 391 1,096 7,109

9,311 3,187 627 5,497 - استهالک

16,420 4,283 1,018 11,119 - 1400مانده در پایان دوره 

280,410 8,747 2,924 71,332 197,407 1400مبلغ دفتری در پایان دوره 

 197,407 75,584 3,551 10,927 287,469

14-2-1-

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

بهای تمام شده 

1399مانده در ابتدای دوره 

  افزایش

1399مانده در ابتدای دوره 

1399مانده در پایان دوره 

1400مانده در پایان دوره 

1399مانده در پایان دوره 

افزایش

1399مبلغ دفتری در پایان دوره 

. میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار است 101.850دارایی های ثابت مشهود تا ارزش 
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دارایی های نامشهود15-

(مبالغ به میلیون ریال)

حق امتیاز خدمات 

عمومی
جمعنرم افزار رایانه ای

 2 140 142

641 - 641 افزایش

783 140 643 1399مانده در پایان دوره 

89 89 - افزایش

 643 229 872

:استهالك انباشته

 - 4 4

46 46 - افزایش

50 50 - 1399مانده در پایان دوره 

224 63 161 استهالک 

274 113 161 1400مانده در پایان دوره 

598 116 482 1400مبلغ دفتری در پایان دوره 

 643 90 733

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

:بهای تمام شده 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

1399مانده در ابتدای دوره 

1400مانده در پایان دوره 

1399مانده در ابتدای دوره 

1399مبلغ دفتری در پایان دوره 

14



سرمایه گذاری ها16-

خالصخالص کاهش ارزش بهای تمام شده یادداشت

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

4,137,760 3,619,316 (973,320)4,592,636 1-16سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در  بورس و فرابورس

4,137,760 3,619,316 (973,320)4,592,636 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

137,096 138,096 - 138,096 2-16سهام شرکت ها

137,096 138,096 - 138,096 جمع سرمایه گذاری های بلند مدت 

4,274,856 3,757,412 (973,320)4,730,732 جمع کل سرمایه گذاری ها

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)
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:سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار شرکت متشکل از اقالم زیر می باشد- 16-1

مبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهام

:سرمایه گذاری های کوتاه مدت
کمتر از یک درصد- - 21,351 4,400,000 21,351 4,400,000 - - ذوب آهن اصفهان

کمتر از یک درصد- - 34,911 1,889,005 34,911 1,889,005 - - ذغال سنگ نگین طبس
کمتر از یک درصد107,111 1,000,000 107,111 1,000,000 214,222 2,000,000 - - پتروشیمی نوری

کمتر از یک درصد- - 86,815 500,000 86,815 500,000 - - پتروشیمی پردیس
کمتر از یک درصد19,999 20,000,000 - - 19,999 20,000,000 - - بانک دی

کمتر از یک درصد820,844 19,400,250 367,888 8,948,850 1,188,732 28,349,100 - - صندوق اعتماد آفرین پارسیان
کمتر از یک درصد57,798 2,475,000 123,184 5,275,000 180,982 7,750,000 - - آتیه داده پرداز

کمتر از یک درصد- - 37,646 400,000 37,646 400,000 شرکت قند نقش جهان
 درصد1,189,11212.39 161,077,002 98,561 12,900,000 331,933 47,953,476 955,740 126,023,526 عمران توسعه شاهد
کمتر از یک درصد87,696 7,333,334 175,393 40,000,000 215,872 42,833,334 47,217 4,500,000 پاالیش نفت تهران

کمتر از یک درصد107,534 11,180,326 46,356 4,819,674 92,330 10,614,745 61,560 5,385,255 شرکت توسعه معادن و فلزات
کمتر از یک درصد73,885 1,000,000 6,463 87,296 80,348 1,087,296 - - صندوق پاالیشی یکم

کمتر از یک درصد355,877 7,400,000 128,116 12,600,000 - 483,993 20,000,000 بیمه دی 
کمتر از یک درصد8,246 600,000 - - 8,246 600,000 - - کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

کمتر از یک درصد18,418 10,000,000 - - 18,418 10,000,000 - - گروه بهمن
کمتر از یک درصد- - 11,542 1,000,000 11,542 1,000,000 - - سرمایه گذاری کوثر بهمن

2,846,520 1,245,337 2,505,701 1,586,156 جمع نقل به صفحه بعد

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

کاهش سرمایه/ فروشافزایش سرمایه/ خریدمانده در ابتدای سال
درصد مالکیت

مانده در پایان سال
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

مبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهاممبلغتعداد سهام

2,846,520 1,245,337 2,505,701 1,586,156 جع منقول از صفحه قبل
کمتر از یک درصد55,801 5,000,000 - - - - 55,801 5,000,000 مخابرات ایران 

کمتر از یک درصد- - 80,904 707,881 80,904 707,881 - - صندوق واسطه گری مالی یکم
کمتر از یک درصد- - 36,343 777,909 36,343 777,909 - - سنگ آهن گهر زمین

کمتر از یک درصد- - 537,466 3,900,034 64,002 300,034 473,464 3,600,000 پترو شیمی پارس 
کمتر از یک درصد254,863 11,404,811 - - 4,678 350,000 250,185 11,054,811 (همگروه و وابسته)سرمایه گذاری شاهد 

کمتر از یک درصد- - 2,277 200,000 - - 2,277 200,000 سرمایه گذاری صدر تامین 
کمتر از یک درصد9 797,981 1 135,329 - 666,650 10 266,660 نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

کمتر از یک درصد283,367 19,148,326 146,092 15,900,000 98,187 8,048,326 331,272 27,000,000 فوالد مبارکه اصفهان
کمتر از یک درصد313,117 16,000,000 78,280 4,000,000 391,397 20,000,000 فوالد کاوه جنوب کیش 

کمتر از یک درصد- - 48,988 3,000,000 48,988 3,000,000 - - کالسیمین
کمتر از یک درصد- - 144,890 9,262,155 144,890 9,262,155 - - فوالد کاویان

کمتر از یک درصد333,374 13,060,000 433,626 22,550,000 325,270 9,550,000 441,730 26,060,000 نفت و گاز پارسیان 
کمتر از یک درصد- - 3,747 2,809,001 3,747 2,809,001 - - لیزینگ رایان سایپا

کمتر از یک درصد- - 107,195 27,500,000 55,139 14,500,000 52,056 13,000,000 بانک ملت
کمتر از یک درصد- - 13,124 634,723 13,124 634,723 - - توسعه معادن روی ایران 

کمتر از یک درصد- - 122,082 12,090,000 122,082 12,090,000 - - صندوق سرمایه گذاری کمند 
کمتر از یک درصد36,520 1,696,896 24,117 1,120,000 1,135 1,706,896 59,502 1,110,000 سرمایه گذاری دارویی تامین

کمتر از یک درصد180,468 16,648,098 - - 180,468 16,648,098 - - پاالیش نفت اصفهان 
کمتر از یک درصد96,759 17,000,000 204,819 34,500,000 7,020 25,500,000 294,558 26,000,000 شرکت ملی صنایع مس ایران 

کمتر از یک درصد191,838 84,000,000 7,514 3,290,000 - - 199,352 87,290,000 مدیریت انرژی تابان هور
کمتر از یک درصد- - 1 44 1 44 - - سپید ماکیان

کمتر از یک درصد- - 2 74 2 74 - - صنعت غذایی کوروش
4,592,636 3,229,288 3,691,681 4,137,760 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

مانده در پایان سالکاهش سرمایه/ فروشافزایش سرمایه/ خریدمانده در ابتدای سال
درصد مالکیت

(مبالغ به میلیون ریال)

کاهشافزایش
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:سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت اصلی در اوراق بهادار به تفکیک درآمد به شرح زیر است- 16-2

ارزش بازار

1400 اسفند 29

:سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(148,215)(148,215)- - (15,378)(15,378)- - - %0- - شرکت فوالد کاویان

(241,109)(241,229)- 120 (35,993)(35,993)- - 30,297 %2- 57,797 آتیه داده پرداز

(117,148)(117,148)- - - - - - - %0- - بانک اقتصاد نوین 

(202,400)(202,400)- - (8,230)(8,230)- - - %0- - شرکت ذوب آهن اصفهان 

(77,224)(77,224)- - - - - - %0- - شرکت نوش مازندران 

(32,222)(32,900)- 678 1,658 1,658 - - - %37,6460 - شرکت قند نقش جهان

1,287,997 1,279,827 - 8,170 64,094 63,979 - 115 841,405 %955,74033 1,189,111 عمران توسعه شاهد

(63,014)(63,014)- - - - - - - %0- - شرکت کشت وصنعت دشت خرم دره

(18,016)(18,016)- - - - - - - %0- - بانک تجارت 

(168)(168)- - - - - - - %0- - بانک پارسیان 

(78,060)(78,060)- - - - - - - %0- - نفت بندر عباس 

(26,857)(26,857)- - - - - - - %0- - شرکت خدمات انفورماتیک 

106,934 105,914 - 1,020 19,522 18,582 - 940 102,688 %47,2172 87,696 پاالیش نفت تهران

(4,470)(4,470)- - - - - - - %0- - سرمایه گذاری غدیر 

- - - - 10,153 6,553 - 3,600 132,762 %61,5603 107,534 شرکت توسعه معادن و فلزات

(28,689)(28,689)- - - - - - - %0- - توسعه مولد نیروگاهی جهرم

(18,450)(18,705)- 255 - - - - - %0- - شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه 

(11,510)(11,510)- - - - - - - %0- - شرکت سرامیک اردکان 

327,379 317,136 - 10,243 35,826 31,171 - 4,655 1,107,152 1,102,163 1,442,138 جمع نقل به صفحه ی بعد

 سود سهام
 سود 

تضمین شده

(زیان) سود 

 فروش
جمع

(زیان)سود 

 فروش
جمع 14001399/12/30 اسفند 29

درصد

 به جمع کل
سود سهام

سود 

تضمین شده

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1399درآمد سرمایه گذاری 1400درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری سرمایه گذاری
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ارزش بازار

1400 اسفند 29

327,379 317,136 - 10,243 35,826 31,171 - 4,655 1,107,152 1,102,163 - 1,442,138 جمع منقول از صفحه ی قبل

35,073 34,906 - 167 - - - - - %0- - شرکت باما

107,080 102,985 - 4,095 (1,777)(84,577)- 82,800 122,532 %483,99310 355,877 بیمه دی 

(2,090)(2,090)- - 1,500 - - 1,500 32,957 %55,8012 55,801 مخابرات ایران 

7,132 7,101 - 31 - - - - - %0- - داده گستر عصر نوین 

(6,344)(6,694)- 350 - - - - - %0- - کویر تایر 

30,106 30,106 - - 232,814 179,926 - 52,888 - %473,4640 - پترو شیمی پارس 

7 7 - - - - - - - %0- - شرکت داروسازی فارابی

47,066 46,510 - 556 1,583 - - 1,583 84,105 %250,1857 254,863 (همگروه و وابسته)سرمایه گذاری شاهد 

175,430 175,180 - 250 - - - - - %0- - بانک پاسارگاد

19,702 19,702 - - (312)(312)- - - %2,2770 - سرمایه گذاری صدر تامین 

9,111 9,111 - - - - - - - %0- - بانک آینده

40 - - 40 1,699 1,579 - 120 6,607 %100 9 نهادهای مالی بورس اوراق بهادار

212,037 212,037 - - - - - - %0- - بانک سامان 

261,612 260,510 - 1,102 31,198 18,417 - 12,781 325,312 %331,2728 283,367 فوالد مبارکه اصفهان

12,510 12,510 - - - - - - %0- - نیرو کلر 

55,913 54,473 - 1,440 34,206 8,656 - 25,550 189,676 %391,3989 313,118 فوالد کاوه جنوب کیش 

83,005 83,005 - - - - - - - %0- - گروه مپنا

77,914 74,474 - 3,440 - - - - - %0- - شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 

- - - - - - - - 18,575 %1- 19,999 بانک دی

- - - - - - - - 8,498 %0- 8,246 کشتیرانی ایران

80,349 80,349 - - - - - - - %0- - صنایع و معادن احیا سپاهان

1,533,032 1,511,318 - 21,714 336,737 154,860 - 181,877 1,895,414 3,090,563 2,733,418 نقل جمع به صفحه بعد

 سود سهام
 سود 

تضمین شده

(زیان) سود 

 فروش
جمع

(زیان)سود 

 فروش
جمع 14001399/12/30 اسفند 29

درصد

 به جمع کل
سود سهام

سود 

تضمین شده

(مبالغ به میلیون ریال)

1399درآمد سرمایه گذاری 1400درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری  سرمایه گذاری

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 
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ارزش بازار

1400 اسفند 29

1,533,032 1,511,318 - 21,714 336,737 154,860 - 181,877 1,895,414 3,090,563 2,733,418 جمع منقول از صفحه قبل

101,519 98,595 - 2,924 272,980 237,680 - 35,300 268,516 %441,7309 333,374 نفت و گاز پارسیان 

67,426 67,319 - 107 (17,857)(18,583)- 726 - %52,0550 - بانک ملت

9,550 9,550 - - 1,958 1,958 - - - %0- - توسعه معادن روی ایران 

9,558 9,558 - - - - - - - %0- - مین وان کیش 

54,954 54,954 - - - - - - - %0- - سرمایه گذاری پارس آریان 

31,191 31,191 - - - - - - - %0- - توسعه صنایع غذایی بهشهر

62,177 62,177 - - 1,347 (3,925)- 5,272 28,812 %59,5021 36,520 سرمایه گذاری دارویی تامین

19,817 19,817 - - - - - - 166,274 %5- 180,468 پاالیش نفت اصفهان 

12,631 12,310 - 321 - - - - - %0- - پاالیش نفت تبریز

6,971 6,237 - 734 - - - - - %0- - پترو شیمی خلیج فارس 

139 139 - - - - - - - %0- - سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

47,502 46,702 - 800 560 444 - 116 - %0- - سنگ آهن گهر زمین 

7,447 7,327 - 120 - - - - 18,952 %1- 18,418 شرکت گروه بهمن 

- - - - (1,324)(1,324)- - 96,335 %3- 107,111 پتروشیمی نوری

(5,858)(7,448)- 1,590 - - - - - %0- - فوالد خوزستان

(2,238)(2,238)- - - - - - - %0- - پترو شیمی زاگرس 

- - - - (292)(292)- - - %0- - کالسیمین

1 1 - - - - - - - %0- - تولید نیروی برق آبادان 

4 4 - - - - - - - %0- - سرمایه گذاری سیمان تامین 

4,313 3,127 - 1,186 32,147 25,287 - 6,860 121,997 %294,5583 96,757 شرکت ملی صنایع مس ایران 

1,960,136 1,930,640 - 29,496 626,256 396,105 - 230,151 2,596,300 3,938,408 3,506,066 نقل جمع به صفحه بعد

 سود سهام
 سود 

تضمین شده

(زیان) سود 

 فروش
جمع

(زیان)سود 

 فروش
جمع 14001399/12/30 اسفند 29

درصد

 به جمع کل
سود سهام

سود 

تضمین شده

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1399درآمد سرمایه گذاری 1400درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری  سرمایه گذاری
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ارزش بازار

1400 اسفند 29

1,960,136 - 1,930,640 - - - 29,496 626,256 - 396,105 - - - 230,151 - 2,596,300 3,938,408000 - 3,506,066 جمع منقول از صفحه قبل

930 930 - - (7,740)(7,740)- - - %0- - زغال سنگ نگین طبس 

(15,986)(15,986)- - - - - - - %0- - شرکت ایران خودرو

2,394 2,394 - - - - - - - %0- - شرکت داروسازی اسوه 

- - - - - 231 - - - %0- - سرمایه گذاری نیرو

- - - - - 217 - - - - - لیزینگ رایان سایپا

- - - - - 560 - - - %0- - پتروشیمی پردیس

608 608 - - - - - - - %0- - صنایع چوب خزر کاسپین 

- - - - (2,747)(2,747)- - 118,647 %199,3525 191,838 مدیریت انرژی امید تابان هور

- - - - - 6,335 - - 832,813 %23- 820,847 صندوق اعتماد پارسیان

96 96 - - - - - - - %0- - صندوق با درآمد ثابت کیان 

2,143 2,143 - - - - - - - %0- - صندوق امین یکم 

- - - - - 4,850 - - %0- صندوق واسطه گری مالی یکم

199 199 - - - - - - %0- - صندوق سرمایه گذاری یاقوت آگاه

- - - - (3,210)(3,210)- - - %0- - مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

172 - 5,551 71,556 %2- 73,885 صندوق پاالیشی یکم

(642)(642)- - 8,325 514 7,811 - - %0- - صندوق سرمایه گذاری کمند 

7,064 - 7,059 5 2 2 - - %10 1 سایر 

1,956,942 1,920,382 7,059 29,501 620,886 395,289 7,811 235,702 3,619,316 %4,137,761127 4,592,636 جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

- - - - - (23,355)- - - %0- - کارمزد و مالیات فروش: کسر می شود

- - - - - - - - - 0- - کاهش ارزش انباشته سرمایه گذاری ها:کسر می شود

- - - - - - - - - 0- (973,320)تعدیل کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

1,956,942 1,920,382 7,059 29,501 620,886 371,934 7,811 235,702 3,619,316 %4,137,761127 3,619,316 مبلغ دفتری سرمایه گذاری ها

 سود سهام
 سود 

تضمین شده

(زیان) سود 

 فروش
جمع

(زیان)سود 

 فروش
جمع

1399درآمد سرمایه گذاری 1400درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری  سرمایه گذاری

14001399/12/30 اسفند 29
درصد

 به جمع کل
سود سهام

سود 

تضمین شده

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)
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ارزش بازار

1400 اسفند 29

:سرمایه گذار ی های بلند مدت 

:سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

:سرمایه گذاری در سایر شرکت های وابسته مشمول تلفیق

21,392 - - 21,392 - - - - - %114,59683 114,596 شرکت بین المللی سعدی کیش

- - - - - - - - - %1- 1,000 شرکت فنی و مهندسی نصر شاهد

21,392 - - 21,392 - - - - - %114,59684 115,596 جمع

:سرمایه گذاری در سایر شرکت های وابسته

- - - - - - - - - %22,50016 22,500 کارگزاری نماد شاهدان

- - - - - - - - - - - نمایندگی بیمه رفاه شاهد

- - - - - - - - - %22,50016 22,500 جمع سرمایه گذاری در شرکت های وابسته

21,392 - - 21,392 - - - - - %137,096100 138,096 جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

1,978,334 1,920,382 7,059 50,893 620,886 371,934 7,811 235,702 3,619,316 4,274,857 3,757,412 جمع سرمایه گذاری ها

)(7یادداشت )(6یادداشت)(5یادداشت) 5یادداشت )( 6یادداشت )( 7یادداشت )

 سود سهام
 سود 

تضمین شده

(زیان) سود 

 فروش
جمع

(زیان)سود 

 فروش
جمع

1399درآمد سرمایه گذاری 1400درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری  سرمایه گذاری

14001399/12/30 اسفند 29
درصد

 به جمع کل
سود سهام

سود 

تضمین شده

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)شرکت سرمایه گذاری سعدی
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17-

14001399

پیش پرداخت های داخلی

910 200 سایر

دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها18-

1399

 خالص جمع سایر اشخاص اشخاص وابستهیادداشت 

تجاری

حسابهای دریافتنی

797 519,676 3,271 516,405 1-17اشخاص

83,726 108,466 47,657 60,809 2-17سود سهام دریافتنی 

 577,214 50,928 628,142 84,523

غیر تجاری

229 2,466 2,466 - وام کارکنان 

566,504 - - - سایر 

 - 2,466 2,466 566,733

 577,214 53,394 630,608 651,256

-18-1

1399

 خالص جمع سایر اشخاص اشخاص وابستهیادداشت 

- 428,855 - 428,855 فنی و مهندسی نصر شاهد

- 83,501 - 83,501 بین المللی سعدی کیش

- 2,438 2,438 - کارگزاری بانک ملت

- 1,424 - 1,424 موسسه اندوخته شاهد

- 1,882 - 1,882 1-1-17کارگزاری نماد شاهدان

- 743 - 743 عمران توسعه شاهد

797 833 833 - سایر

 516,405 3,271 519,676 797

.مانده طلب فوق بابت فروش کارگزاری نماد شاهدان به سرمایه گذاری سامان مجد می باشد18-1-1-

 پیش پرداخت ها 

دریافتنی های کوتاه مدت 

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1400

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

:سایر حسابهای دریافتنی تجاری به شرح ذیل می باشد

1400
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

:مانده سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می باشد 18-2-

1399

 خالص جمع سایر اشخاص اشخاص وابسته

سایر اشخاص

39,302 39,417 - 39,417 عمران توسعه شاهد

2,924 35,300 35,300 - نفت و گاز پارسیان

21,392 21,392 - 21,392 بین المللی سعدی کیش

- 5,551 5,551 - صندوق پاالیشی یکم

600 5,272 5,272 - سرمایه گذاری دارویی تامین

- 1,500 1,500 - مخابرات ایران

4,095 - - - بیمه دی

3,440 - - - سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

1,590 - - - فوالد خوزستان

1,552 - - - فوالد مبارکه اصفهان

1,440 - - - فوالد کاوه جنوب کیش

1,186 - - - ملی صنایع مس ایران

6,205 34 34 - سایر

 60,809 47,657 108,466 83,726

1400

(مبالغ به میلیون ریال)
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19-

14001399

25,9851,183ریالی-موجودی نزد بانکها

 سرمایه20-

20-1-

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

649,996,00099.99649,996,00099.99 شرکت شاهد

1,0000.00251,0000.0025شرکت بازرگانی شاهد

1,0000.00251,0000.0025شرکت هرمز انرژی

1,0000.00251,0000.0025شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد

1,0000.00251,0000.0025شرکت مولد نیروی شاهد

650,000,000 100650,000,000  100

20-2-

14001399

1.001.15نسبت جاری تعدیل شده

0.770.54

(مبالغ به میلیون ریال)

1399

موجودی نقد 

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده

. ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد1.000 سهم 650.000.000 میلیون ریال، شامل 650.000 مبلغ 1400/12/29سرمایه شرکت در تاریخ 

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

 برای 1398 آبان 30نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده مطابق دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی در تاریخ 

:شرکت سرمایه گذاری سعدی به شرح زیر است

1400
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(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

:اندوخته قانونی-21

22-

14001399

2,3231,381مانده در ابتدای دوره 

 (28) (1,940)پرداخت شده طی دوره 

1,980970ذخیره تامین شده

2,3632,323مانده در پایان دوره 

(مبالغ به میلیون ریال)

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 میلیون ریال از 65.000 اساسنامه در سال های قبل مبلغ 13و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238 و 140در اجرای مفاد مواد

 درصد سرمایه 10به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به .محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونی منتقل شده است

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در . شرکت  ، انتقال یک بیستم از سودخالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است

.هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست
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23-

1399

جمعجمعسایر اشخاصاشخاص وابستهیادداشت

6 - - - وابسته-موسسه اندوخته شاهد

71,284 71,284 71,284 - شرکت سامان مجد

- 163 163 - سایر

 - 71,447 71,447 71,290

غیر تجاری

2,144,305 2,323,370 - 2,323,370 شرکت شاهد

- 29,000 19,000 10,000 1-23سپرده ودیعه اجاره ساختمان

309 1,743 1,743 - ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده

1,208 1,656 1,656 - مالیات پرداختنی

1,293 1,293 1,293 - بیمه دی

179 545 545 - حق بیمه پرداختنی

113 10 10 - سایر

 2,333,370 24,247 2,357,617 2,147,407

 2,333,370 95,694 2,429,064 2,218,697

سپرده ودیعه اجاره ساختمان23-1-

جمعسایر اشخاصاشخاص وابسته

19,000 19,000 - شرکت آفرینش رایانه کیهان

5,000 - 5,000 شرکت بین المللی سعدی کیش

5,000 - 5,000 شرکت مولد نیروی شاهد

 10,000 19,000 29,000

1400

1400

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

تجاری

پرداختنی های کوتاه مدت

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

حسابهای پرداختنی
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24-

1399

سال /دوره

مالی
ابرازی (زیان)سود 

درآمد مشمول 

مالیات ابرازی
پرداختیقطعیتشخیصیابرازی

مانده 

پرداختنی

مالیات 

پرداختنی

رسیدگی به دفاتر- - - - 5,537 - - 210,656 1395/02/31

رسیدگی به دفاتر- - - - - - - 260,563 1398/12/29

رسیدگی نشده- - - - - - - 1,885,111 1399/12/30

رسیدگی نشده- - - - - - - (456,984)1400/12/29

  -  -

-24-1-1

-24-1-2

مالیات پرداختی و 

پرداختنی

مالیات 

تشخیصی

مازاد مورد 

مطالبه اداره 

امور مالیاتی

  -   5,537   5,537 

25-

01399

مانده پرداخت 

نشده
مانده پرداخت نشده

122,672 122,672 1397سنوات قبل از 

247,000 247,000 1398دوره 

- 1,270,000 1399دوره 

 1,639,672 369,672

 از جانب سازمان امور مالیاتی در رابطه با مالیات نقل و انتقال زمین 1395دلیل اختالف مالیات  پرداختنی با مالیات تشخیص بابت برگ تشخیص صادره سازمان امور مالیاتی عملکرد سال مالی 

. میلیون ریال  بیشتر از مالیات ابرازی مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت از این بابت ذخیره ای در حسابها اعمال نشده است5.537  مبلغ 1395واگذاری در سال 

نحوه تشخیص

(مبالغ به میلیون ریال)

سود سهام پرداختنی 

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

1400

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

قطعی و تسویه شده و از بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش  با توجه به اینکه مالیات فروش سرمایه  (1395بجز سال ) 1397 مالیات بر درآمد شرکت اصلی برای کلیه سالهای قبل از 

.گذاریهای سریع المعامله در سازمان بورس اوراق بهادار کسر  و پرداخت شده و مالیات سود سهام دریافتنی توسط شرکت  سرمایه پذیر پرداخت شده ، شرکت فاقد درآمد مشمول مالیات میباشد

 مالیات  پرداختنی

مالیات
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نقد حاصل از عملیات- 26

14001399

 1,885,111  (456,984)خالص (زیان)سود 

تعدیالت
- 33,136 هزینه های مالی

(66)(550)سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی 

942 40 خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

1,704 9,535 استهالک دارایی های غیر جاری

- 973,320 زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

 558,497 1,887,691

(3,396,572)(454,875)سرمایه گذاری کوتاه مدت (افزایش)

(374,564)20,648 دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

(910)710 پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

- (1,000)سرمایه گذاری های بلند مدت (افزایش)

2,144,766 210,367 افزایش پرداختنی های عملیاتی 

260,411 334,347 نقد حاصل از عملیات

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)
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14001399

4,071,0992,635,309جمع بدهی ها

(1,183)(25,985)موجودی نقد
4,045,1142,634,126خالص بدهی

624,1142,581,098حقوق مالکانه

648102(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

ریسک بازار- 27-2

مدیریت ریسک اعتباری27-3-

.هیچگونه ریسک برای شرکت متصور نمی باشد (سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی)با توجه به ماهیت شرکت 

مدیریت ریسک نقدینگی27-4-

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال 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 سرمایه، 

استراتژی کلی شرکت از ابتدا بدون تغییر . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

.باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست

نسبت اهرمی- 27-1-1

:نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است 

مدیریت سرمایه و ریسک ها-27-1

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 27

(مبالغ به میلیون ریال)

این شرکت در معرض ریسک نوسان های  (سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی و غیر بورسی)با توجه به ماهیت فعالیت شرکت 

هیچگونه تغییر با اهمیتی در آسیب پذیری شرکت از . بازار بورس ناشی از حجم عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی و سیاسی می باشد

.ریسک های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک ها، رخ نداده است

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی و تسهیالت بانکی، از . وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است

طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، 

.مدیریت می کند
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معامالت با اشخاص وابسته-28

28-1-

خدمات پرداختیخرید سهامخدمات دریافتی129مشمول ماده نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
سود سهام 

پرداختی

انتقال طلب به 

کارگزاری بابت 

خرید سهام

انتقال طلب 

ازکارگزاری بابت 

خرید سهام

اجاره دفتر شرکت 

و استفاده از 

خودرو شرکت

- 197,488 - 230,000 11,338 - 404 ✓سهامدار و عضو هیات مدیرهشرکت شاهدواحد تجاری اصلی

5,000 996,969 627,714 - 13,026 - 124,830 - شرکت فرعیشرکت بین المللی سعدی کیش

- 126,349 531,784 - 82 1,000 - - شرکت فرعیشرکت فنی و مهندسی نصر شاهد

5,000 - - - - - - ✓سهامدار و عضو مشترک هیئت مدیرهمولد نیروی شاهدسایر اشخاص وابسته

 - 1,000 82 - 531,784 126,349 5,000

 125,234 1,000 24,446 230,000 1,159,498 1,320,806 10,000
          

28-2-

28-3-
(مبالغ به میلیون ریال)

بدهیطلببدهیطلب

(2,513,101)- (3,963,042)- (1,639,672)- (2,323,370)- سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت شاهدواحد تجاری اصلی

- 580,953 - 83,501 - - - 83,501 شرکت فرعیشرکت بین المللی سعدی کیش واحد تجاری فرعی 

- 105 - - - - - 428,855 شرکت فرعیخدمات فنی مهندسی نصر شاهد واحد تجاری فرعی 

                                                                                                                                                               512,356(2,323,370) -(1,639,672) 83,501(3,963,042) 581,058(2,513,101)

- 40,045 - 40,160 - - - 40,160 سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد

- 1,758 - - - - - - سهامدار و عضو مشترک هیات مدیره نمایندگی بیمه رفاهی شاهد

- 2,244 - 1,424 - - - 1,424 تحت کنترل مشترک موسسه اندوخته شاهد 

- 208 - 208 - - - 208 تحت کنترل مشترک شرکت گسترش و صنایع خدمات کشاورزی

- 1,882 - 1,882 - - - 1,882 تحت کنترل مشترک کارگزاری نماد شاهدان 

 43,674 - - - 43,674 - 46,137 -

 556,030(2,323,370) -(1,639,672) 127,175(3,963,042) 627,195(2,513,101)

. میلیون ریال شناسایی شده است1.846 مبلغ 1399 میلیون ریال  شناسایی و در سال مالی 1.989 به مبلغ 1400مطالبات سوخت شده در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال مالی 28-4- 

(مبالغ به میلیون ریال)

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

معامالت شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش

تسهیالت 

دریافتی

سود سهام 

پرداختنی

14001399

خالصخالص نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

دریافتنی های 

تجاری و سایر 

دریافتنی ها

سایر پرداختنی 

های غیر تجاری

واحد تجاری فرعی

جمع

سایر اشخاص وابسته

جمع

جمع کل

جمع

جمع کل

. به نظر مدیریت معامالت با اشخاص وابسته به استثنای اجاره رایگان محل شرکت بین المللی سعدی کیش و استفاده رایگان شرکت مذکور از یک دستگاه خودرو شرکت ، با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر می باشد
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تعهدات ، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی-29

: اصالحیه قانون تجارت به شرح زیر است235بدهی های احتمالی موضوع ماده 

14001399

میلیون ریالمیلیون ریال

430,000 430,000 تضمین گشایش اعتبارات اسنادی شرکت بین المللی سعدی کیش 

2,295 2,295 تضمین وام شرکت جام شاهد از بانک  ملت 

 432,295 432,295

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی-31

(سهامی خاص)شرکت سرمایه گذاری سعدی 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 اسفند 29سال مالی منتهی به 

رویداد هایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی 

.باشد ،رخ نداده است

32


