
جمهوري اسالمی ایران

وزارت اقتصاد و دارایی

سازمان امور مالیاتی کشور

اظهارنامه ،

ترازنامه و

حساب سود و زیان اشخاص حقوقی

 قانون مالیاتهاي مستقیم110موضوع ماده 

نام شخص حقوقی :

عملکرد منتهی به :

کد رهگیري :

تاریخ ارسال :

شناسه ملی :

کسب و کارهاي تصویري آتریاد

1397/12/29

14007532602

2224712121

1398/04/31

مودي گرامی ، به دلیل حذف فرآیند تسلیم اظهارنامه کاغذي به اداره امور مالیاتی ، ارسال اطالعات به صورت الکترونیکی به منزله
تسلیم اظهارنامه تلقی خواهد گردید و نیازي به تسلیم اظهارنامه چاپ شده به اداره امور مالیاتی نمی باشد.

11,0,0,3ویرایش :



 ق.م.م)110اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (موضوع ماده 

1397/01/291397/12/291398/04/31 تا تاریخاز تاریخ

نوع نسخه اظهارنامه :نسخه اظهارنامه :شماره اظهارنامه :

 تاریخ ارسال اظهارنامه :

٢٢٢۴٧١٢١٢١

این قسمت توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می شود.

2ویرایش 
F٠٠١-١٠-١٠

28 از 2صفحه 

مشخصات اقامتگاه قانونی

  /  /  13تاریخ آغاز فعالیت

همدان

مالیر

6571943988

15استان همدان -مالیر-خیابان شهید رجایی-مجتمع پردیس -واحد
اقامتگاه قانونی

شهرستان :استان :

کدپستی :

نشانی :

مشخصات شخص حقوقی

411577448869
242014همدان

کد رهگیري پیش ثبت نام :

واحد مالیاتی :اداره کل امور مالیاتی :

  نام تجاري :شرکت  نوع ماهیت شخص حقوقی :

  نام مودي
:

کسب و کارهاي تصویري آتریاد
  نوع شخص حقوقی

:
شرکت سهامی خاص

1397/01/29  محل ثبت :

14007532602شناسه ملی :
کشور :

2738

ایرانی نوع تابعیت

  تاریخ ثبت :
جمهوري اسالمی ایران 

1724078736

  شماره ثبتهمدان - مالیر
:

32221002 09010501002شماره نمابرشماره تلفن شماره تلفن همراه 081

2738 شماره کالسه پرونده :
شماره اقتصادي

١١٫٠٫٠٫٣ويرايش :

 نوع مالکیت
شرکت :

غیردولتی کد شعبه :0تعداد شعب :
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مانده حسابنام شعبه بانکینام بانکشماره حسابردیف

اطالعات حساب هاي بانکی مربوط به فعالیت شخص حقوقی

جمع بستانکارجمع بدهکار
گردش حساب

موجودي اول دوره

1398/04/31

0مالیربانک توسعه تعاون١370211139323351
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 بخش ب - محاسبه مالیات 

شرح مبلغردیف

  سود / (زیان) ویژه

  تعدیالت سود (زیان) سنواتی 

  اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

  کسر می شود: درآمدهاي معاف

  اضافه می شود : مازاد کمک هاي مالی پرداختی

  جمع تعدیالت

1

2

6

7

3

5

8   زیان ناشی از فعالیت هاي غیر معاف سال جاري

9  درآمد مشمول مالیات پس از کسر تعدیالت

39،742،885

39،742،885

-39،742،885

0

0

  استهالك زیان انباشته از سنوات قبل (مورد تایید سازمان)

 ق.م.م165  خسارت وارده در اجراي مفاد ماده 

  درآمد مشمول مالیات 

   سهم اتاق بازرگانی

  درآمد مشمول مالیات پس از کسر سهم اتاق بازرگانی

 ق.م.م105  مالیات متعلقه به نرخ ماده 

10

11

14

15

12

13

0

0

0

   بخشودگی هاي مالیاتی

   مالیات قابل پرداخت

 ق.م.م131   مالیات درآمدهاي اتفاقی به نرخ ماده 

  مانده مالیات قابل پرداخت براي این اظهارنامه

16

19

0

0

صحت مندرجات اظهارنامه ، صورتهاي مالی و جداول پیوست مورد تایید می باشد(مهر و امضاء صاحبان امضاء مجاز)

نام و نام خانوادگی :

سمت :

محل مهر و امضاء رشیدیانمهرداد

مدیرعامل
١١٫٠٫٠٫٣ويرايش :

1050) ماده 7  تخفیف در نرخ مالیات متعلقه (موضوع تبصره 

4

17

18

21

12)  کسر میشود: خالص درآمدهاي اتفاقی (نقل از جدول 

 ق.م.م105   پرداخت هاي انجام شده به نرخ ماده 

20

0   درآمد مشمول مالیات اتفاقی



1398/04/31
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مبلغ

  اضافه (کسر) می شود به (از) سود و زیان ویژه

شرح موضوع ردیف

١

 جمع کل
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بخش الف - اطالعات اختصاصی

شرح

وضعیت تمام / برخی از مکان (هاي) فعالیت مورد استفاده

شماره رسید تسلیم اظهارنامه تغییرات سرمایه(درصورت وجود در دوره مربوطه)

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه واردات، صادرات و مابه ازاي دریافتی داشته است؟

آیا شخص حقوقی در بازارهاي بورس پذیرفته شده است؟

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه داراي فعالیت هاي معاف می باشد؟(کسر از درآمد)

1

2

5

7

3

4

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه استهالك زیان سنواتی دارد؟ 8

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه داراي معافیت ها، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیات می
باشد؟

9

مرجعوضعیتردیف

22  تکمیل جدول شماره 

 شماره رسید :

23  تکمیل جدول شماره 

4  تکمیل جدول شماره 

6 و 5 تکمیل جدول شماره 

7  تکمیل جدول شماره 

9 و8 تکمیل جدول شماره 

شخصی

ندارد

خیر

خیر

بلی

خیر

خیر

10  تکمیل جدول شماره 
آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جذب سرمایه گذاري خارجی داشته است؟

10

 تکمیل مشخصات حسابداران
رسمی

خیر

 ق.م.م ملزم به ارائه گزارش حسابرسی مالی توسط272آیا شخص حقوقی در اجراي مقررات ماده 
حسابدار رسمی می باشد؟

11

نام و نام خانوادگی :

سمت :

محل مهر و امضاء رشیدیانمهرداد

مدیرعامل

خیر

آیا مکلف به استفاده از صندوق فروش یا سامانه فروشگاهی بوده اید؟

12

١١٫٠٫٠٫٣ويرايش :

خیرآیا شخص حقوقی تغییر آدرس داشته است؟

13

خیرآیا شخص حقوقی تغییر نام داشته است؟

""  آدرس قبلی:بلیبا انتخاب گزینه 

""  نام قبلی:بلیبا انتخاب گزینه 

اولین سال فعالیت

16

آخرین وضعیت پرونده مالیاتی سال قبل شخص حقوقی در چه مرحله اي می باشد؟

17

آیا درآمد ابرازي مشمول مالیات شما در سال جاري نسبت به درآمد ابرازي مشمول مالیات سال قبل
افزایش داشته است؟

18

آیا بدهی مالیاتی سال قبل خود را تسویه نموده اید؟

"" درآمد ابرازي مشمول مالیات سال قبل: تکمیل موارد زیر الزامی است:20و19 در هر دو ردیف بلیدرصورت انتخاب گزینه 

درآمد ابرازي مشمول مالیات سال جاري:

  نسبت افزایش درآمد ابرازي مشمول مالیات
سال جاري به سال قبل( به درصد ):

19

آیا شخص حقوقی داراي دفاتر رسمی ثبت شده است؟
""  ثبتبلی با انتخاب گزینه 

1-3کدرهگیري در جدول 
الزامی است

خیر

درصورت مثبت بودن پاسخ، آیا از صندوق مکانیزه فروش یا صندوق فروشگاهی استفاده کرده اید؟

بلی

خیر

6

خیر ق.م.م می باشد؟132آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه داراي معافیتهاي موضوع ماده 

14

15

بلیآیا براي فعالیت خود داراي مجوز فعالیت از مراجع مربوط می باشید؟

خیرآیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوط کمک هاي مالی پرداختی داشته است؟

آیا شخص حقوقی در دوره مالی مربوطه جایزه دولتی/ موقوفه/نذر/بریه ولی فقیه/ خمس/ زکات/
هدیه/کمک و وجوه نقدي و غیر نقدي دریافت نموده است؟

20

24  تکمیل جدول شماره خیر

21  تکمیل جدول شماره 

12 الی 2تکمیل ردیف هاي 
6جدول شماره 
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تاریخ انقضاء مجوزنوع مجوزردیف تاریخ شروع بهره برداريمرجع صدورتاریخ صدور شماره مجوز

  /  /   1  /  /  13  /  /  113  مجوز تاسیس کارگاه / کارخانه

  /  /   1  /  /  13  /  /  213  کارت بازرگانی

  /  /   1  /  /  13  /  /  313  اعالمیه تاسیس کارگاه / کارخانه

  /  /   1  /  /  13  /  /  413  قرارداد استخراج و فروش معادن و...

  /  /   1  /  /  13  /  /  513  کارت شناسایی کارگاه

  /  /   1  /  /  13  /  /  613  پروانه بهره برداري

  /  /   1  /  /  13  /  /  713  گواهی دانش بنیان

  /  /   1  /  /  13  /  /  813  مجوزهاي فعالیت صادره از جانب سازمان بورس اوراق بهادار

  /  /   1  /  /  13  /  /  913  گواهی نوسازي ، بازسازي و تکمیل واحدهاي صنعتی و معدنی

  /  /   1  /  /  13  /  /  1013  گواهی فعالیت خدماتی

1397/06/241397/12/29دانش بنیان121397/06/24  سایر

 :  اسامی اعضاي هیات مدیره و مدیرعامل 2جدول 

شماره ملی / شناسه ملی نامردیف شماره شناسنامه/
ثبت/گذرنامه
شخص خارجی

تاریخ تولد /
تاریخ ثبت

نام پدر  درصد سهامتعداد سهامنوع مسئولیتنام خانوادگی/ نام شخص حقوقی شماره اقتصادي

1
کدپستینشانی

٠٠١۴٠٠٩۴١رشیدیانمهرداد
٢

4225موظف0014009412محمدرضا1370/07/22

تهران -فلکه دوم صادقیه-خیابان محمدعلی جناح-کوچه شهید
دوم شرقی15احسانگر-پالك

1481612345

2
کدپستینشانی

13  /  /  

3
کدپستینشانی

٣٩٢٠۴٧٩٨۵زمانیمهران
٨

106موظف3920479858محمود1373/08/14

4
کدپستینشانی

٣٩٢٠۵١٢١٩حاتمیآرش
٧

106موظف3920512197مجتبی1374/02/08

5
کدپستینشانی

13  /  /  

محل صدور / ثبت

-شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه رسمی:تا:عضویت از تاریخ:

-شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه رسمی:تا:عضویت از تاریخ:

-شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه رسمی:تا:عضویت از تاریخ:

-شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه رسمی:تا:عضویت از تاریخ:

-شماره و تاریخ آگهی تغییرات روزنامه رسمی:تا:عضویت از تاریخ:

مجوز فعالیت در پارك فناوري11

 : اطالعات مجوزهاي تاسیس و بهره برداري1جدول 
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نوع دفترردیف تعداد جلدمحل ثبتتاریخ ثبتمورد استفاده دفتر شماره ثبت دفتر

113  /  /  

213  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

  در بخش اطالعات اختصاصی باید تکمیل شود) 6 : جزییات پذیرش بورس سهام ( درصورت انتخاب گزینه بلی سوال شماره 4جدول 

نوع  بورسردیف گواهی پذیرش در بورس/فرابورسبورس خارجی وضعیت پذیرش بورس سهام ارائه گواهی
تاریخشمارهنامکشوربورس

سهام شناورآزاد در بورس سهام
درصدتعداد

تاریخ خروج از
بورس/فرابورس

1
2

3
4

5

13  /  /  13  /  /  
13  /  /  13  /  /  

13  /  /  13  /  /  

13  /  /  13  /  /  

13  /  /  13  /  /  

3

4

 دفاتر ماشینی (مکانیزه - الکترونیکی)3-2جدول 

نام شرکت تولید کننده نرم افزارردیف مورد استفاده دفترتاریخ نصبنام نرم افزار حسابداري نوع بانک اطالعاتی

1

کدرهگیري

: اطالعات دفاتر قانونی3جدول  دفاتر دستی3-1جدول شمار 
مودي

2

توضیحاتمرجع صدور
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 : درآمدهایی که مالیات آن به صورت مقطوع قبال پرداخت شده است  5   جدول 

مالیات پرداخت شدهسود(زیان)درآمدهاي مقطوعشرحردیف جمع درآمدهاي مقطوع

78 ) ، ماده 59 درآمد حاصل از نقل و انتقال امالك (ماده  1

شماره رسید تسلیم اظهارنامهشماره رسید پرداخت

78) ، ماده 59 درآمد حاصل از انتقال حق واگذاري محل (ماده  2

  درآمد حاصل از سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکت هاي سرمایه
105) ماده 4پذیر(تبصره 

4

  درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم
143) ماده 1الشرکه شرکا در سایر شرکتها(تبصره  5

143) ماده 2  اندوخته صرف سهام (تبصره  6

7 مکرر)143  درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها(ماده 

8

سایر 9

جمع کل

 قانون قبل از اصالحیه مورخ77 درآمد حاصل از بساز بفروشی (ماده 
1394/04/31

3

10

107  دریافتی شعب یا نمایندگی هاي خارجی ناشی از ماده 

"" ، این جدول باید تکمیل شود)11 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
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هزینه هاي مستقیم درآمد معاف /شرحردیف
نرخ صفر مالیات

سهم از هزینه هاي مشترك جمع کل درآمد

81)فعالیتهاي کشاورزي ودامپروري و... (ماده  1

سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ
صفر مالیات

فعالیتهاي شرکتهاي تولیدي ومعدنی اشخاص حقوقی غیردولتی درواحدهاي تولیدي یا
132)معدنی(ماده 

2

درآمدهاي خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگري اشخاص حقوقی غیر
دولتی

3

افزایش پنجاه درصد نیروي کار شاغل واحد هاي تولیدي و خدماتی و سایر مراکزي که
132)داراي بیش از پنجاه نفرنیروي کار شاغل دارند(بند ب ماده 

4

افزایش دوره برخورداري محاسبه مالیات به نرخ صفر براي واحدهاي اقتصادي واقع در
132)شهرك هاي صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادي(بند پ ماده  5

افزایش زمان برخورداري محاسبه مالیات به نرخ صفر براي سرمایه گذاري در مناطق کمتر
132) بند ث ماده 1توسعه یافته(ردیف 

6

افزایش زمان برخورداري محاسبه مالیات به نرخ صفر براي سرمایه گذاري در سایر مناطق
132) بند ث ماده 2(ردیف  7

132) بند ث ماده 2درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیردولتی(ذیل ردیف  8
132) بند ث ماده 2مشوق سرمایه گذاري مجدد (ذیل ردیف  9

10
% از محصوالت تولیدي شرکتهاي خارجی با استفاده از ظرفیت20صادارات حداقل 

132)واحدهاي تولیدي داخلی در ایران(صدر بند خ ماده 
11

درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زیارتی داراي مجوز از مراجع قانونی ذي ربط از محل
132)جذب گردشگر خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه(بند ز ماده 

12

 درآمد ناشی از فعالیت هاي انتشاراتی و مطبوعاتی ،و قرآنی)داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
139 (فرهنگی و هنري)بند ل ماده

13

درآمد حاصل از صادرات خدمات و کاالهاي غیر نفتی با اعمال سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز ناشی از
141 )صادرات (صدر ماده 

14

درآمد حاصل از صادرات محصوالت کشاورزي با اعمال سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات
141)(صدر ماده 

15

درآمد حاصل از صادرات مواد خام با اعمال سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات ( قسمت اخیر
141)ماده 

16

17
درآمد حاصل از صادرات کاالهاي مختلف که به صورت عبوري(ترانزیت)به ایران وارد و بدون تغییر در ماهیت با

141)ماده1انجام کاري بر روي آن صادر میشوند با اعمال سود(زیان)حاصل از تسعیر ارز ناشی از صادرات(تبصره 18

 کیلومتري تهران و حوزه استحفاظی شهرهاي بزرگ120کارخانه هاي واقع در شعاع 
27/11/1380 /) مصوب 138 ماده 3(تبصره 

132)افزایش درصد مشوق مشارکت سرمایه گذاري خارجی(بند ح ماده 

 - درآمد هاي معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)6جدول 

"" ، این جدول باید تکمیل شود)11 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
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 - درآمد هاي معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)6  ادامه جدول 

شرحردیف
هزینه هاي مستقیم درآمد معاف/

سهم از هزینه هاي مشتركنرخ صفر مالیات جمع کل درآمد

19 ق م م)142 کارگاه هاي فرش دستباف و صنایع دستی(ماده 

سود(زیان) درآمد معاف/ نرخ
صفر مالیات

4 تا 1 سود سپرده و جوایز بانک ها و مؤسسات اعتباري غیربانکی مجاز موضوع بندهاي
145تبصره ماده  20

145) ماده 5سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت(بند  21
 قانون چگونگی اداره مناطق ازاد13فعالیت هاي اقتصادي در مناطق آزاد تجاري (ماده 

تجاري) 22

134)مدارس و مراکز آموزشی غیر انتفاعی(ماده 23

 مکرر)143 ماده 1صندوق هاي سرمایه گذاري(تبصره 24

144)حق اختراع یا حق اکتشاف براي مخترعین و مکتشفان (ماده 25

 فعالیت هاي صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزي و شرکت هاي تعاونی روستایی،26
133)ماده (عشایري و …

27

28

29

 قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان)3محصوالت دانش بنیان(بخش الف ماده 

قانون توسعه ابزارهاي مالی)11درآمدهاي نهادهاي واسط (ماده 30

168) فعالیت هاي حاصل از توافقنامه هاي مالیاتی(موضوع ماده 31

 معافیت تامین مالی پروژه یا طرح و سرمایه در گردش بنگاه هاي تولیدي در قالب عقود مشارکتی32
 مکرر)138(ماده 

139)هدایا، درآمدها و دریافتی نقدي و غیرنقدي(ماده 33

34

35

139) ماده 1درآمدهاي حاصل از فعالیت هاي غیرانتفاعی(تبصره 

36

70،000،00030،257،11539،742،885

 واحدهاي پژوهشی و فناوري و مهندسی واقع در پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي
 قانون حمایت از شرکت هاي دانش بنیان 9فناوري) ماده 

2  ماده 4معافیت موضوع بند 

37

سایر معافیت هاي مقرر در احکام مالیاتی قوانین برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران و قانون بودجه و سایر قوانین مربوط حسب مورد با ذکر مصادیق

"" ، این جدول باید تکمیل شود)11 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه  کسب و کارهاي تصویري آتریاد
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شرح مبلغردیف

زیان سنوات قبل طبق دفاتر

مانده زیان سنوات قبل مورد تایید سازمان امور مالیاتی

 ق م م )148 ماده 12میزان استهالك زیان سنواتی  (بند 

مانده زیان سنواتی طبق دفاتر

مانده زیان سنواتی مورد تایید سازمان امور مالیاتی

1

2

3

4

5

 - استهالك زیان سنواتی  7   جدول 

 - درآمد هاي معاف/نرخ صفر مالیات (کسر از درآمدها)6  ادامه جدول 

هزینه هاي مستقیم درآمد معاف/شرحردیف
نرخ صفر مالیات

سهم از هزینه هاي مشترك سود(زیان) درآمد معاف/ نرخجمع کل درآمد
صفر مالیات

 سایر فعالیت هاي معاف

5)فعالیت هاي مشمول مالیات مقطوع (از جدول شماره 

38

39

70،000،00030،257،11539،742،885 جمع کل فعالیتهاي معاف (نقل به جدول محاسبه مالیات) * 40

"" ، این جدول باید تکمیل شود)11 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 

"" ، این جدول باید تکمیل شود)8 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 

1398/04/31



22247121211398/04/31

نرخ مورد بخشودگی (درصد)مالیات متعلقهشرحردیف سود مشمول مالیات

105) ماده 6شرکتهاي تعاونی تا سقف درآمد مشمول مالیات ابرازي (تبصره  1

میزان بخشودگی

2 کاالهاي فروش رفته در بازار بورس کاال

 شرکتهایی که سهام آن ها براي معامله در بازارهاي بورس داخلی یا خارجی پذیرفته     
_ 143))مورد تایید سازمان (ماده% سهام شناور آزاد 20  شده است (با داشتن حداقل 

3

 شرکتهایی که سهام آنها براي معامله خارج از بازارهاي بورس داخلی یا خارجی پذیرفته
_ 143))مورد تایید سازمان (ماده% سهام شناور آزاد 20شده است (با داشتن حداقل 

4

ق.م.م مصوب138 توسعه ، نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتی و معدنی (ماده 
(1380/11/27

5

معافیت موضوع درآمد ابرازي کلیه تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي براي پروانه بهره
"" 132) ماده ربرداري که قبل از اجراي این قانون اخذ گردیده است (بند 

6

 شرکتهایی که سهام آنها براي معامله خارج از بازارهاي بورس داخلی یا خارجی پذیرفته
143) ماده شده است (مورد تایید سازمان _

7

 شرکتهایی که سهام آن ها براي معامله در بازارهاي بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شده
143)است (ماده 

8

تخفیف در نرخ مالیاتی شرکتهاي خارجی براي تولید محصوالت با نشان معتبر موضوع
"" 132 ماده خقسمت اخیر بند 

9

"" 132 ماده سبخشودگی مالیاتی هزینه هاي تحقیقاتی و پژوهشی موضوع بند  10

180)مالیات پرداختی در سایر کشورها مربوط به درآمدهاي خارج از کشور(تبصره ماده  11

168)معافیت هاي ناشی از موافقت نامه هاي مالیاتی (موضوع ماده  12

جمع کل

  سایر بخشودگی ها

14

13

""  - معافیتها و بخشودگی هاي مالیاتی  8      جدول  ، این جدول باید تکمیل شود)12 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
28 از 13صفحه کسب و کارهاي تصویري آتریاد
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 ق.م.م)  138 : توسعه ، نوسازي و بازسازي واحدهاي صنعتی و معدنی (ماده 9جدول 

ردیف
 سود حاصل از منابع

درآمدهاي معاف و مقطوع

شماره گواهی
توسعه

هزینه هاي مصرفی طرح توسعهسود ابرازي

هزینه سال جاري
مازاد هزینه انتقالی از

سنوات قبل

سهم از مخارج توسعه
از سود مشمول مالیات جمع هزینه

مالیات متعلق موضوع
 ق.م.م105ماده 

مبلغ بخشودگی

1

سود حاصل از منابع
درآمدي مشمول مالیات

جمع سود

2
3

4
5

نقل از پیوست

جمع کل

 : ثبت کمک هاي مالی پرداختی10جدول 

ردیف

1

مشخصات دریافت کننده کمکشرح

 شماره حساب

درصد قابلمبلغ به ریالتاریخ پرداختنحوه کمک
قبول از درآمد
مشمول مالیات

کمک هاي مالی پرداختی
پذیرفته شده توسط سازمان

مازاد کمک هاي مالی
پرداختی پذیرفته نشده

توسط سازمان

13  /  /  

213  /  /  

313  /  /  

413  /  /  

5

6

نقل از پیوست

جمع کل

نام

نوع*
کمک

172 : کمک پرداختی براساس ماده  * 1
 : کمک پرداختی براساس حسابهاي پذیرفته شده در قانون بودجه2
 : سایر3

"" ، این جدول باید تکمیل شود)12 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 

"" ، این جدول باید تکمیل شود)16 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 

کسب و کارهاي تصویري آتریاد
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پایان دورهشرح

2،001،342،885 موجودي نقد و بانک

ابتداي دورهپایان دورهشرحابتداي دوره

 سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
40،000،000 حسابها و اسناد دریافتنی تجاري

 سایر حسابها و اسناد دریافتنی

 جاري شرکا / سهامداران

16) موجودي مواد و کاال(از جدول 

 سفارشات و پیش پرداختها

2،041،342،885 جمع داراییهاي جاري

 جمع داراییهاي غیر جاري

2،041،342،885 جمع داراییها

   دارایی هاي جاري

   دارایی هاي غیر جاري

 حسابها و اسناد پرداختنی تجاري
2،000،000،000 سایر حسابها و اسناد پرداختنی 

 جاري شرکا / سهامداران
 پیش دریافتها
 ذخیره مالیات

 سود سهام پرداختنی
 تسهیالت مالی دریافتی

 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی هاي غیر جاري

  حقوق صاحبان سهام
171،600،000) سرمایه (از جدول شماره 

 اندوخته قانونی
 سایر اندوخته ها

 مازاد تجدید ارزیابی و سایر سود هاي
تحقق نیافته

41،342،8850 جمع حقوق صاحبان سهام
2،041،342،8850 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

داراییهاي ثابت مشهود (ارزش دفتري)

 داراییهاي نامشهود

 سرمایه گذاریهاي بلند مدت

 سایر داراییها

39،742،8850 سود(زیان)انباشته

1397/12/29

   دارایی ها
  بدهی هاي جاري

2،000،000،000جمع بدهی هاي جاري

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت
تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

2،000،000،000 جمع بدهیها

مبلغ خرید طی دوره دارایی هاي ثابت
مشهود

 مبلغ خرید طی دوره سایر دارایی ها
مبلغ خرید طی دوره دارایی هاي ثابت مشهود و سایر دارایی ها در جدول روبرو قید شود:

بدهی هاي غیر جاري

در تاریخ- ترازنامه  11   جدول 
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مانده سال قبل مانده سال جاريشرح ردیف
1670،000،0000) فروش خالص (نقل از جدول شماره  1

1730،257،115) کسر می شود :  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته(نقل از جدول  2
39،742،8850 سود یا (زیان) ناخالص فروش 3

180) درآمد ناخالص پیمانکاري و ارائه خدمات (نقل از جدول  4
190) کسر می شود: بهاي تمام شده پیمانکاري و ارائه خدمات( از جدول  5

0 سود (زیان) ناخالص پیمانکاري و ارائه خدمات 6
39،742،8850 سود (زیان) ناخالص 7

8 حقوق ، دستمزد و مزایا
9 هزینه تبلیغات و بازاریابی

10 هزینه مطالبات مشکوك الوصول و سوخت شده
11 هزینه حسابرسی و حسابداري
12 هزینه مشاوره مالی و حقوقی

13 هزینه اجاره محل غیر از کارخانه
14 سایر هزینه هاي فروش ،اداري و عمومی

15 جمع هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی
سود (زیان) ناشی از فروش ضایعات 16

17 سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی هاي ارزي عملیاتی
18 سایر درآمدهاي عملیاتی

 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی
19

39،742،8850 سود (زیان) عملیاتی

20

 سود (زیان) ناشی از فروش دارایی هاي غیر منقول
21

 سود (زیان) ناشی از فروش سایر دارایی ها
22

 سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه
23

 سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاري
24

  سود (زیان) ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی هاي ارزي غیر مرتبط با
عملیات اصلی

25

 سود سهام / سهم الشرکه

26

 سود حاصل از اوراق مشارکت 
27

 درآمد اجاره

28

10) کمک هاي مالی پرداختی (نقل از جدول شماره 

29

 سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

30

 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

31

 هزینه هاي مالی

32

39،742،8850سود (زیان) ویژه 

33

 سایر هزینه هاي عملیاتی

 سود سپرده هاي سرمایه گذاري

34

35

1397/12/29- صورت سود و زیان12جدول شماره 

مبلغ خریدهاي هزینه اي مبلغ فروش ضایعات
(سایر خریدها)

مبلغ فروش مواد اولیهمبلغ فروش سایر دارایی هامبلغ فروش دارایی هاي غیرمنقول

١١٫٠٫٠٫٣ويرايش :

، در جدول ذیل قید شود:12) جدول 19 و همچنین خریدهاي هزیه اي (بخشی از ردیف 16،22،23،24 ناخالص فروش ردیف هاي 

 جدول محاسبه مالیات)5خالص درآمدهاي اتفاقی (نقل به ردیف 

36

کسب و کارهاي تصویري آتریاد

براي سال منتهی به
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مانده سال قبل مانده سال جاريشرح

 - گردش حساب سود (زیان) انباشته 13جدول 

ردیف

1397/12/29براي سال منتهی به

39،742،8850  سود (زیان) قبل از کسر مالیات 1

2 کسر می شود : ذخیره مالیات ابرازي

39،742،8850  سود (زیان) پس از کسر مالیات 3

4  سود (زیان) انباشته در ابتداي سال

5  تعدیالت سنواتی

6  سود (زیان) انباشته ابتداي سال-تعدیل شده

7  انتقال از اندوخته ها

39،742،8850  سود قابل تخصیص 8

  تخصیص سود :

  اندوخته قانونی9

  سایر اندوخته ها10

  سود سهام11

  پاداش هیات مدیره12

  سایر13

  جمع تخصیص سود14

39،742،8850  سود (زیان) انباشته در پایان سال (نقل به ترازنامه)15
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  کاالي ساخته شده  

 کاالي در جریان ساخت  

مواد و کاالي در راه

  مواد اولیه مستقیم

 مواد کمکی و بسته بندي

قطعات و لوازم یدکی

کاالي امانی نزد دیگران

سایر موجودیها

جمع

شرح حساب
خرید/ تولید طی دورهبهاي تمام شده اول دوره

بهاي فروش رفته/مصرف طی
خالص موجوديذخیره کاهش ارزشبهاي تمام شده پایان دوره(دوره(طبق قیمت تمام شده

خالص موجودي
سال قبل

مانده سال جاري
ردیف

7

8

1

2

3

4

5

6

9

تعدیالت

 : موجودي مواد و کاال  14جدول 
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شماره ملی/ شناسهنام خانوادگی/ نام شخص حقوقینام شخص حقیقینوع شخص
ملی/کد اتباع خارجی

درصد سهام / تعداد سهام
سهم الشرکه

مبلغ کل سهام/ سهم الشرکه ردیف

7

8

1

2

3

4

5

6

9

نوع مالکیت

 : سرمایه ( به ترتیب بیشترین تعداد سهام / سهم الشرکه)15جدول 

10

78449784،000خصوصی10102773194سرمایه گذاري امین اعتمادحقوقی

40025400،000خصوصی0014009412رشیدیانمهردادحقیقی

96696،000خصوصی3920479858زمانیمهردادحقیقی

1،6001001،600،000

( درصد سهام/ سهم الشرکه5سایرین (جمع دارندگان کمتر یا مساوي   

(جمع  (نقل به ترازنامه

11

12

تابعیت

ایرانی

ایرانی

ایرانی

13

32020320،000   درصد5جمع سایر سهامداران / شرکاء دارنده بیش از   
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  -   بهاي تمام شده کاالي فروش رفته (داخلی و خارجی) 17جدول 

مواد مستقیم مصرفی

دستمزد مستقیم

اضافه می شود : کاالي ساخته شده / موجودي کاالي اول دوره

اضافه می شود : کاالي خریداري شده طی دوره

کاالي آماده فروش

کسر می شود : موجودي کاالي پایان دوره

0

0

0

0

سربار ساخت

جمع هزینه هاي تولید

اضافه می شود : موجودي کاالي در جریان ساخت اول دوره

کسر می شود : موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره

بهاي تمام شده کاالي تولید شده 

30،257،115بهاي تمام شده کاالي فروش رفته (نقل به صورت سود و زیان)

جمعشرح ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

30،257،115سایر12

0

0

0

0

30،257،115

30،257،115

(مبلغ (خارجی (مبلغ (داخلی

 ( -  اطالعات فروش (داخلی و خارجی16جدول 

نوع فروش

داخلی

(خارجی (صادرات

 جمع  

کسر میشود: برگشت ازفروش ناخالص
فروش و تخفیفات

خالص فروش سال قبلخالص فروش سال جاري

0

0

70،000،000

70،000،000

70،000،000

70،000،000
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شماره ملی / شناسه ملینام کارفرما
شماره اقتصادي  

مبلغ کار گواهی شده طی
سال مورد رسیدگی

ناخالص دریافتی طی سال مورد رسیدگی
موضوع قرارداد   ردیف

صورت وضعیتعلی الحسابپیش دریافت
درآمد شناسایی شده 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1100000

 - درآمد ناخالص پیمانکاري / ارائه خدمت ( به ترتیب بیشترین درآمد شناسایی شده)18جدول 

12

00000

(جمع سایر قراردادهاي داخلی (نقل از فهرست ضمیمه 

جمع کل  

نوع
درآمد

13

14

15

00000

00000

00000

(جمع سایر قراردادهاي خارجی (نقل از فهرست ضمیمه 

جمع درآمد ناخالص پیمانکاري داخلی

جمع درآمد ناخالص پیمانکاري خارجی

نوع شخص
نوع تابعیت



 - بهاي تمام شده کار انجام شده پیمانکاري / خدمات  19جدول 

مواد و مصالح مصرفی  

حقوق و دستمزد  
0

(هزینه پیمانکاران (دست دوم  

کرایه ماشین آالت  

استهالك ماشین آالت  

سایر هزینه ها  

جمعشرح ردیف

1
2

3

4

5

6

اضافه می شود : بهاي تمام شده کار در جریان اول دوره

کسر می شود :  بهاي تمام شده کار در جریان پایان دوره

جمع کل بهاي تمام شده پیمانکاري / خدمات  

0

0

جمع کل بهاي تمام شده دوره   7

8

9

10

0

0

0

(مبلغ (خارجی (مبلغ (داخلی

  -  تعداد کارکنان20جدول 

ردیف

1

2

3

شرح

تعداد کارکنان تولیدي و خدماتی  

تعداد کارکنان اداري ، مالی و فروش  

جمع کل  

پایان سالکاهشافزایشابتداي سال

22247121211398/04/31 28 از 22صفحه کسب و کارهاي تصویري آتریاد



کسب و کارهاي تصویري آتریاد

کد گمرك
ترخیص کننده

شماره کوتاژ
معادل ریالیمبلغ ارزياظهارنامه گمرکی

ردیف
نوع ارز

10

ما به ازاي صادرات صادرات
ارزش کاالي صادراتی

20

30

40

50

60

70

8
0

90

10

 - فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی 21جدول 

جمع

شماره اختصاصی
اشخاص خارجی

شرح کاالکد کاال
شماره حساب بانکی ارز

واریزي
نوع ارزمبلغ ارزي

دریافت ارزي

"" ، این جدول باید تکمیل شود)14 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
28 از 23صفحه 22247121211398/04/31
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دریافت ریالیردیف

1

ما به ازاي صادرات

معادل ریالیمبلغ ارزي نوع ارز

واردات کاال

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 - فهرست صادرات و مابه ازاء دریافتی 21ادامه جدول 

کد گمرك
ترخیص کننده

شماره کوتاژ
اظهارنامه گمرکی

جمع

شماره اختصاصی
اشخاص خارجی

ارزش کاالي وارداتیشرح کاالکد کاال

"" ، این جدول باید تکمیل شود)14 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
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نشانی :

نوع قرارداد مدت قرارداد
(ماه)

شماره رهگیري
(سامانه امالك)

ردیف

1

نوع
شخص

تاریخ قراردادشماره قرارداد

2

3

نام خانوادگی/ نام شخص
حقوقی

شماره ملی/شناسه
ملی

کد اقتصادي

4

شماره پستی

رهن کامل

رهن کامل

رهن کامل

رهن کامل

عرصه

عرصه

عرصه

عرصه

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مسکونی

مساحتنوع ملک
(متر مربع)

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

 :  اطالعات مالک/مالکین 22جدول شماره 

مورد استفادهنام

حقیقی

حقیقی

حقیقی

حقیقی

نشانی :

نشانی :

نشانی :

5
مسکونیعرصهرهن کامل حقیقی  /  /  13

نشانی :

"" ، این جدول باید تکمیل شود)3 در سوال شماره اجاري( درصورت انتخاب گزینه 
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 : اطالعات سرمایه گذاري خارجی 23 جدول 

ردیف

1

تاریخ سرمایهتابعیتنام سرمایه گذار خارجی
گذاري در ایران

نحوه سرمایهنوع ارزمبلغ سرمایه واردهموضوع سرمایه وارده
گذاري

درصد
مشارکت

مدت سرمایه
گذاري در ایران

روش سرمایه گذاري

13  /  /  

2

3

4

5

6

جمع کل

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

13  /  /  

7

8

9

13  /  /  10

11

نوع
شخص

"" ، این جدول باید تکمیل شود)15 در سوال شماره بلی( درصورت انتخاب گزینه 
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ارزش به ریالنحوه کمکنام پرداخت کنندهشرحردیف

:   ثبت جایزه دولتی / موقوفه / نذر / بریه ولی فقیه / خمس / زکات / دیه / کمک و وجوه نقدي و غیرنقدي دریافتی24  جدول شماره 

1398/04/31

تاریخ دریافت

١13  /  /  

 جمع کل
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نام خانوادگی:نام:

مشخصات مدیر امور مالی مودي

اطالعات مدیر امور مالی حسابرس مودي

شماره ملی: شماره شناسنامه: نام پدر: 

نام و نام خانوادگی/نام موسسه حسابرسی: نوع شخص: 
مشخصات حسابرس / موسسه حسابرسی

شماره ملی/شناسه ملی: شماره شناسنامه/شماره ثبت: نام پدر (فقط شخص حقیقی):

شناسه مودي حسابرس/موسسه حسابرسی:

اداره امور مالیاتی :

محل تسلیم اظهارنامه

مشخصات اداره کل امور مالیاتی دریافت و ثبت کننده اظهارنامه (این بخش توسط اداره امور مالیاتی تکمیل می گردد)

تاریخ مرسوله پستی :نحوه تسلیم :
مشخصات رسید تسلیم اظهارنامه

اداره کل امور مالیاتی :

شماره مرسوله پستی :غیر حضوري : پستیحضوري

شماره دسته :

مهر و امضاءنام و نام خانوادگی ثبت کننده :

شماره رسید تسلیم اظهارنامه :

تاریخ ثبت اظهارنامه :

  /  /  13شماره مجوز/وکالت نماینده قانونی:

رشیدیانمهرداد نام خانوادگی:نام:

مشخصات تهیه کننده اظهارنامه (دارنده امضاء مجاز)

صحت مندرجات اظهارنامه تسلیمی مورد تایید اینجانب می باشد :

شناسه مودي نماینده قانونی:

تاریخ مجوز/وکالت نماینده قانونی:

00140094120014009412 شماره ملی: شماره شناسنامه: محمد رضانام پدر: 

مهر و امضاءمدیرعاملسمت: 

نام و نام خانوادگی/نام موسسه حسابرسی: نوع شخص: 

 ق.م.م272مشخصات حسابداران رسمی در اجراي مقررات موضوع ماده 

شماره ملی/شناسه ملی: شماره شناسنامه/شماره ثبت: نام پدر (فقط شخص حقیقی):

شناسه مودي حسابرس/موسسه حسابرسی:

تاریخ قرارداد  /  /  13
:

شماره عضویت : شماره قرارداد :

مبلغ قرارداد :

مودينوع شخص: 

١١٫٠٫٠٫٣ويرايش :


