
اطالعات و صورت ھای مالی

100سرمایه ثبت شده:گروه راسا تجارت بارمانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:خنصیر6نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)کد صنعت

ثبت نشده نزد سازمانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

گروه راسا تجارت بارمانبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي شرکت گروه راسا تجارت بارمان (سھامي خاص) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتھاي سود و زيان، 

تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 19 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ 

کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به گونه اي که اين صورتھا عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت در صورتھاي 
مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به قضاوت 
حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و 

ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي 
مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و نیز 

ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است. 
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھـد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي، کافـي و مناسب است. 

ھمچنین اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد الزم را به 
مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        

اظھار نظر

 
  .4                            

به نظر اين مؤسسه، صورتھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي شرکت گروه راسا تجارت بارمان (سھامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان 
ھاي نقدي آن را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. 

 
                        



سایر بندھای توضیحی

 
                            5. صورتھاي مالي سالھاي مالي قبل شرکت توسط اشخاص و يا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران مورد حسابرسي قرار نگرفته است. 

رسیدگي اين مؤسسه به اقالم مقايسه اي نیز تسري يافته است (يادداشت توضیحي 5-3 صورتھاي مالي).
 

                        

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 

6-1- مفاد مواد 89 و 138 اصالحیه قانون تجارت و 25 اساسنامه مبني بر برگزاري مجمع عمومي سال مالي قبل در چھار ماھه اول ھر سال. 
 

6-2- مفاد مواد 140و 238 اصالحیه قانون تجارت در خصوص وضع اندوخته قانوني پس از وضع زيان ھاي وارده در سال مالي  مورد گزارش. 
 

6-3- مفاد مواد 124 و 128 اصالحیه قانون تجارت مبني بر تعیین حدود اختیارات مديرعامل و آگھي آن در روزنامه رسمي.
7. شرکت فاقد فعالیتھاي عملیاتي مولد (موضوع اساسنامه) بوده و صرفا  بر مبناي بکارگیري بخشي از وجوه تامین مالي دريافتي از سھامدار اصلي مبادرت به انجام سرمايه 

گذاري در سھام شرکتھا (عمدتا  شرکت مھندسي نصیر ماشین – سھامي عام) نموده است. تداوم فعالیت شرکت مستلزم برنامه ريزي جامع به منظوراجراء و توسعه 
فعالیتھاي عملیاتي سودآور و تامین و استفاده بموقع از منابع مالي در اختیار مي باشد.

8. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 16 صورتھاي مالي، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت در ارتباط با دريافت و پرداخت وجوه از سھامدار 
عمده مي باشد. خالص مانده بدھي مزبور در تاريخ صورت وضعیت مالي به مبلغ 398ر21 میلیون لایر است (يادداشت توضیحي 1-11 صورتھاي مالي). دريافت ھا و پرداختھاي 
صورت گرفته، با کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گیري صورت پذيرفته است. اين مؤسسه به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور بدون شرايط 

مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش ھیئت مديره درباره فعالیت و وضع عومي شرکت، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد 

بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد 
و مدارک ارائه شده از جانب ھیئت مديره باشد، جلب نشده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک 
لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص شرکت ھیچگونه اقدامي جھت قانوني مبارزه با 

پولشويي انجام نداده است.
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مدير موسسه کاربرد
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٠٠٠درآمدھای عملیاتی

٠٠٠بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٠٠٠سود (زيان) ناخالص

(٢,٣۵٠)(۶)(١۴٧)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

(٢,٣۵٠)(۶)(١۴٧)سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

٣۴٩٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

--(۶)٢٠٢سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

--(۶)٢٠٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--(۶)٢٠٢سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠عملیاتی (ریال)

٠٠٠غیرعملیاتی (ریال)

٠٠٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٠٠٠سود (زيان) پايه ھر سھم

--(۶٠)٢,٠٢٠سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١٠٠١٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

--(۵)٢٠٢سود (زيان) خالص



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

--(۵)٢٠٢سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٠٠٠٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠دارایی ھای نامشھود

--٠۵٠۵٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

--٠۵٠۵٠جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٢١٠٠سفارشات و پیش پرداخت ھا

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

٠٠٠٠دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١١,١۴٠٢۴١٢٣٩۴,۵٢٢سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٠,٣٧۶٣٩٣۵٢۶,۵٠۵موجودی نقد

٢١,۶٣٧٢٨٠٢٧۴٧,۶٢٨

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢١,۶٣٧٢٨٠٢٧۴٧,۶٢٨جمع دارایی ھای جاری

٢١,۶٣٧٣٣٠٣٢۴۶,۴۵٧جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٣۵٣۵٣۵٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

--٠(۵)١٩٧سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٢٣٢٣٠٣۵۶٧٣جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٢١,٣٩٨٣٠٠٠٧,٠٣٣پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٠٠٠٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢١,٣٩٨٣٠٠٠٧,٠٣٣جمع بدھی ھای غیرجاری



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای جاری

٧٠٢٨٩پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٠٠٠٠مالیات پرداختنی

٠٠٠٠سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٠٠٠٠پیش دریافت ھا

٧٠٢٨٩

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠٠

٧٠٢٨٩جمع بدھی ھای جاری

٢١,۴٠۵٣٠٠٢٨٩٧,٠٣۵جمع بدھی ھا

٢١,۶٣٧٣٣٠٣٢۴۶,۴۵٧جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٣۵٠٠٠٠٠٠٠١٠٣۶مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٣۵٠٠٠٠٠٠٠١٠٣۶مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي
سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

(۶)(۶)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠(۶)٠(۶)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠(۶)٠(۶)

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٠٣٠(۵)٣۵٠٠٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٢٠٢٢٠٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٢٠٢٠٢



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣۵٠٠٠٠٠٠٠١٩٧٠٢٣٢مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٣,١٨٣)(۶)(١٩٧)نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(٣,١٨٣)(۶)(١٩٧)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

--٠(١٠,٩٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

۴٧٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢٨٨٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--٠(١٠,۵۶۵)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(١٧٩,٢۶٧)(۶)(١٠,٧۶٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٢١,٠٩٨١٠٢١٠,٨٨٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

٢١,٠٩٨١٠٢١٠,٨٨٠جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

١٠,٣٣۶۴٢۵٨,٣٠٠خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۴٠٣۵١۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٠,٣٧۶٣٩٢۶,۵٠۵مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩


