
مبلغ به ریال

قراردادهای پیمانکارینوع وابستگینام شخص وابستهشرح

23,979,757,698عضو  هیئت مدیرهداریوش افشاریانسهامدار و عضو هیئت مدیره

مبالغ به ریال

1399/12/301398/12/29

(9,104,757,719)(33,705,946,946)033,705,946,946داریوش افشاریانسهامدار و عضو هیئت مدیره

3,889,073,56603,889,073,5663,819,326,572شرکت قزل آزاد گیالنشرکت سرمایه پذیر

2,430,000,00002,430,000,0002,450,000,000شرکت آبزیان گستر نصرشرکت سرمایه پذیر

(2,835,431,147)(27,386,873,380)6,319,073,56633,705,946,946جمع

مبالغ به ریال

علی الحساب های پرداختیقراردادهای پیمانکاری129مشمول ماده نوع وابستگینام شخص وابستهشرح

23,979,757,6980عضو  هیئت مدیرهداریوش افشاریانسهامدار و عضو هیئت مدیره

60,055,276,45236,113,733,974عضو مشترک هیئت مدیرهشرکت مادگستر نصرشرکت سرمایه پذیر

431,286,093,4120عضو مشترک هیئت مدیرهشرکت سازه نصر زاگرسشرکت سرمایه پذیر

014,941,968,998عضو مشترک هیئت مدیرهشرکت مائده جهاد نصرشرکت سرمایه پذیر

مبالغ به ریال

1399/12/301398/12/29

(9,104,757,719)(33,705,946,946)033,705,946,946داریوش افشاریانسهامدار و عضو هیئت مدیره

36,113,733,97415,344,025,64120,769,708,33315,434,147,474شرکت مادگستر نصرشرکت سرمایه پذیر

118,612,331,248(69,276,796,815)069,276,796,815شرکت سازه نصر زاگرسشرکت سرمایه پذیر

62,905,532,243062,905,532,24347,963,563,245شرکت مائده جهاد نصرشرکت سرمایه پذیر

172,905,284,248(19,307,503,185)99,019,266,217118,326,769,402جمع

:رويـدادهـاي بعـد از تـاريـخ صورت وضعیت مالی -35 

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

سود سهام پیشنهادي- 36

:سایر بدهی های احتمالی 

. مالیات بر ارزش افزوده سال مورد گزارش شرکت تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته  و نتیجه رسیدگی ارزش افزوده سال قبل به شرکت اعالم نگردیده است 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

:تعهدات و بدهی هاي احتمالی  -34 

:معـامـالت بـا اشخـاص وابستـه - 33

(بدهی)مانده طلب 

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته گروه-33-2

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی های تجاری و 

سایر دریافتنی ها

پرداختنی های تجاری  و 

سایر پرداختنی ها

(بدهی)مانده طلب 

معامالت گروه با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش- 33-1

.قراردادهای آقای افشاریان مربوط به قبل از دوره تصدی مدیرعاملی شرکت بوده است - 33-3-2
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رویـداد بااهمیتی که بعـد از صورت وضعیت مالی تـا تـاریـخ تایید صورت هـای مـالـی اتفـاق افتـاده و مستلزم تعـدیـل یا افشاء  اقــالم صـورت هـای 

.شایان ذکر است انتشار ویروس کرونا تاثیر با اهمیتی در ادامه فعالیت شرکت نداشته است . مـالـی باشــد رخ نداده است 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

. اصـالحیـه قـانـون تجـارت در تـاریـخ صورت وضعیت مالی می بـاشـد 235 شـرکت فـاقـد بدهی هـای احتمـالی مـوضـوع مــاده 

معامالت شرکت با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش- 33-3

.معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است - 33-3-1

مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت-33-4

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی های تجاری و 

سایر دریافتنی ها

پرداختنی های تجاری  و 

سایر پرداختنی ها

.است ( ریال برای هر سهم 452مبلغ ) میلیارد ریال 9پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ  - 36-1

هیات مدیره با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه  - 36-2

نقد جهت پرداخت سود ، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق 

.افزایش سرمایه از محل مطالبات در سال های گذشته، ونیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است

.منابع مالی الزم برای پرداخت سود از محل فعالیت های عملیاتی تأمین خواهد شد - 36-3



1399/12/301398/12/29

 ریال ریال

2,704,922,608,607 2,677,049,908,874 جمع بدهی

(97,809,993,679)(11,803,315,849)موجودی نقد

2,607,112,614,928 2,665,246,593,025 خالص بدهی

380,152,548,557 438,823,615,196 حقوق مالکانه

%686%607(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

ريسک اعتباري- 32-4

.با توجه به اینکه مطالبات شرکت عمدتا از شرکت های دولتی می باشد لذا ریسک اعتباری شرکت ناشی از ریسک اعتباری انتقالی از شرکت های دولتی می باشد

مديريت ريسک نقدينگی- 32-5

.با توجه به اینکه تامین منابع و پروژه های شرکت عمدتا از شرکت اصلی می باشد لذا ریسک نقدینگی شرکت ناشی از ریسک نقدینگی انتقالی از شرکت اصلی می باشد
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مديريت سرمايه- 32-1

اهداف مديريت ريسک مالی- 32-2

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مديريت سرمايه و ريسک ها- 32

. 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، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه 1397استراتژی کلی شرکت از سال . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود

.تحمیل شده از خارج از شرکت نیست

به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه . کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یکبار بررسی می کند

 درصد 607 با نرخ 1399/12/30نسبت اهرمی . دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است%  100شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان . را مدنظر قرار می دهد

.باالتر از محدوده هدف بوده است

ريسک بازار- 32-3

شرکت معامالت خود را به صورت ارزی انجام نمی دهد لیکن ریسک نرخ ارز ناشی از تاثیر بر قیمت مواد اولیه می باشد و با توجه به اینکه عمده قراردادهای شرکت از طرف شرکت های 

.دولتی می باشد ریسک بازار شرکت ناشی از ریسک شرکت های دولتی خواهد بود

نسبت اهرمی- 32-1-1
:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است 

شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا .  ، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد(شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)ریسک های مالی شرکت شامل ریسک بازار 

.شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد



از عملیات (مصرف)نقد حاصل - 30

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

 ریال ریال ریال ریال

91,252,820,431 90,471,066,639 61,045,049,491 71,512,552,837 سود خالص

تعديالت:

12,199,279,354 8,300,000,000 15,136,704,607 9,606,919,976 هزینه مالیات بر درآمد

23,683,655,917 26,724,152,174 26,672,149,068 32,564,884,284 هزینه های مالی

(10,785,924,452)(58,467,380,946)(10,785,924,452)(58,516,350,790)سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود

(38,438,213,474)(6,038,596,330)(38,438,213,474)(6,038,596,330)سود ناشی از فروش مواد اولیه و اجاره ماشین آالت

(175,000,000)(4,223,553,000)(175,000,000)(4,223,553,000)سایر درآمدها

2,082,685,999 2,676,161,225 2,082,685,999 2,676,161,225 خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان

12,849,731,343 12,466,813,021 21,021,504,400 18,417,144,612 استهالک دارایی های غیر جاری

(102,455,703,015)(142,214,155,957)(106,325,703,656)(143,396,383,989)سود سهام و اوراق

(148,909,774,012)(90,811,797,508)(160,776,559,813)(101,039,488,328)

:تغییرات در سرمايه در گردش 

(294,561,319,315)31,913,751,934 (359,519,750,102)76,272,319,605 دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش 

(38,223,275,738)86,006,677,830 (34,444,369,521)(93,219,338,170)موجودی مواد و کاال و دارایی زیستی غیر مولد (افزایش)کاهش 

36,048,829,210 17,326,965,633 36,979,961,630 17,762,591,717 کاهش پیش پرداخت های عملیاتی 

341,124,133,446 217,131,498,580 517,234,150,955 271,690,378,106 افزایش پرداختنی های عملیاتی

157,310,374,940 (113,514,903,459)44,822,532,615 (21,434,333,677)ذخایر  (کاهش)افزایش 

(140,677,876,203)(249,232,133,359)(137,831,637,071)(250,821,231,450)کاهش پیش دریافت های عملیاتی 

61,020,866,340 (10,368,142,840)67,240,888,505 250,386,132 جمع تغییرات در سرمايه درگردش

51,234,198,443 (80,673,636,014)37,474,140,489 (77,146,835,043)از عملیات (مصرف)نقد حاصل 

معامالت غیر نقدي- 31

:معامالت غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 
 ریال ریال ریال ریال

19,990,000,000 000افزایش سرمایه گذاری در شرکت فرعی از محل مطالبات

- 21,000,000,000021,000,000,000پرداخت سود سهام از محل مطالبات کارفرمایان

- 2,367,458,68002,367,458,680تسویه سود سهام در قبال بدهی 

 23,367,458,680 - 23,367,458,680 19,990,000,000

شرکت گروه
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 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

شرکت  گروه



1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـال ريـال ريـال ريـال 

42,322,536,51124,259,141,36742,322,536,51124,259,141,367

039,497,728,821039,497,728,821ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

0049,500,000,00050,000,000,000ذخیره صورت وضعیت ماد گستر نصر

000225,000,000,000ذخیره صورت وضعیت سازه نصر زاگرس

42,322,536,51163,756,870,18891,822,536,511338,756,870,188

(24,772,645,470)(36,113,733,974)کسر دریافتنی ماد گستر نصر از ذخیره صورت وضعیت ها

(144,760,518,722)0کسر دریافتنی سازه نصر از ذخیره صورت وضعیت ها

42,322,536,51163,756,870,18855,708,802,537169,223,705,996

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـال ريـال ريـال ريـال 

176,094,358,946249,969,650,911176,094,358,946249,969,650,911 15/71782ريل گذاري راه آهن قرارداد  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

12433371,336,296,83467,058,426,85871,336,296,83467,058,426,858میانه اردبیل ق  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

15/3029968,888,583,12482,209,621,36668,888,583,12482,209,621,366 راه آهن ق 5متمم عملیات تکمیلی قطعه وزارت راه و شهرسازي 

1547838,846,844,40443,469,708,08538,846,844,40443,469,708,085 سد مخزنی بیستون ق شركت آب منطقه اي كرمانشـاه 

14240030,023,227,29338,053,698,43330,023,227,29338,053,698,433آبیاري اراضی سد زاگرس ق سازمان جهاد كشاورزي 

15428536,270,866,30138,548,866,30136,270,866,30138,548,866,301بیستون ق -زاگرس -ايستگاه كهريز باباكمال  ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور

3096350,105,695,329050,105,695,3290ايستگاه نوبران فامنین قساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

3613210,942,335,98314,545,531,87910,942,335,98314,545,531,879خط انتقال و شبکه آبیاري سد شرف شاه ق شركت آب منطقه اي كرمانشـاه 

21,966,302,29830,529,146,85521,966,302,29830,529,146,855( 18828/900ق  ) (دره شهر )سد سیکان شركت آب منطقه اي ايالم 

24151723,608,032,94426,512,347,73723,608,032,94426,512,347,737پروژه گازرسانی داالهو قرارداد شركت گاز كرمانشاه

4854712,686,641,08012,686,641,08012,686,641,08012,686,641,080لکه گیري و آسفالت راههاي غرب كشور ق اداره كل راه وشهرسازي كرمانشاه 

9610,793,045,444865,065,73010,793,045,444865,065,730-1-15فـرود گـاه ايـالم ق شركت فرودگاهها و ناوبري هوايی ايران 

3/266808,680,125,00008,680,125,000شركت آزاد راه تهران شمال ق وزارت راه و شهرسازي 

11145335,057,000,000035,057,000,0000پروژه قطعه اول سراب بستان آباد قساخت وتوسعه زيربناهاي حمل ونقل كشور

2,915,775,4792,915,775,4792,915,775,4792,915,775,479( 6972ق  )سرپل ذهاب -  اسالم آباد4قطعهاداره كل راه وشهرسـازي استـان 

15/1194491,571,111,8411,571,111,8411,571,111,8411,571,111,841ب ق 10محور میاندوآب قطعه وزارت راه و شهرسازي 

47,604,264,93653,289,115,98947,604,264,93651,983,875,021سـايــر

638,710,382,236670,904,833,544638,710,382,236669,599,592,576جمـع 

116,687,055,648335,313,835,790112,210,524,774330,553,447,793

755,397,437,8841,006,218,669,334750,920,907,0101,000,153,040,369

شركتگــروه
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نـام پـروژه نـام كـارفـرمـا 

 ( 19-2يادداشت )مازاد مبلغ دريافتی و دريافتنی بابت پیشرفت كار به درآمد انباشته پیمان 

:پیش دريـافت هـا  - 29 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

(سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

:ذخـايـر-28
شركتگــروه

ذخیره عیدی کارکنان



:كنندگان تسهیالت  به تفکیک تأمین- 27-1

1398/12/291398/12/29
جاريجمعبلند مدتجاريجاريجمعبلند مدتجاري

ريــالريــالريــالريــالريــالريــالريــالريــال

108,854,857,6660108,854,857,666104,270,134,193108,854,857,666108,854,857,666104,270,134,193 بهمن22بانک تجارت شعبه 

18,420,159,94816,885,146,32035,305,306,26839,187,370,31218,420,159,94816,885,146,32035,305,306,26839,187,370,312بانک صادرات شعبه بسیج

30,928,920,548030,928,920,54822,988,493,1510000بانک کشاورزی شعبه بندر انزلی

158,203,938,16216,885,146,320175,089,084,482166,445,997,656127,275,017,61416,885,146,320144,160,163,934143,457,504,505

(12,454,062,955)(11,598,790,865)(1,425,859,706)(10,172,931,159)(12,454,062,955)(16,327,711,413)(1,425,859,706)(14,901,851,707)سود و کارمزد سال های آتی

0(16,800,000,000)(3,600,000,000)(13,200,000,000)0(16,800,000,000)(3,600,000,000)(13,200,000,000)سپرده های سرمایه گذاری

130,102,086,45511,859,286,614141,961,373,069153,991,934,701103,902,086,45511,859,286,614115,761,373,069131,003,441,550

:به تفکیک نرخ سود و كارمزد - 27-1-1

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريــالريــالريالريــال

141,961,373,069153,991,934,701115,761,373,069131,003,441,550 درصد18

:به تفکیک زمان بندي پرداخت- 27-1-2

1400130,102,086,455153,991,934,701103,902,086,455131,003,441,550

140111,859,286,614011,859,286,6140

141,961,373,069153,991,934,701115,761,373,069131,003,441,550

:به تفکیک نوع وثیقه - 27-1-3

141,961,373,069153,991,934,701115,761,373,069131,003,441,550ملک و سفته

:تغییرات حاصل از جريان هاي نقدي و تغییرات غیرنقدي در بدهی هاي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی به شرح زير است- 27-1-4

اصلیگروه

ريالريال

1398/01/0191,158,890,41191,158,890,411مانده در 

60,500,000,00040,500,000,000دريافت هاي نقدي

26,672,149,06823,683,655,917سود و كارمزد و جرائم

(3,158,890,411)(3,158,890,411)پرداخت هاي نقدي بابت اصل

(21,180,214,367)(21,180,214,367)پرداختهاي نقدي بابت سود

1398/12/29153,991,934,701131,003,441,550مانده در 

00دريافت هاي نقدي

32,564,884,28426,724,152,174سود و كارمزد و جرائم

00پرداخت هاي نقدي بابت اصل

(16,800,000,000)(16,800,000,000)پرداخت هاي نقدي بابت سپرده

(25,166,220,655)(27,795,445,916)پرداخت هاي نقدي بابت سود

1399/12/30141,961,373,069115,761,373,069مانده در 

40

شركت  گـروه 

اصلیگـروه

1399/12/301399/12/30

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:تسهیـالت مـالـی  -27



1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

16,387,886,22612,255,536,60716,300,000,00012,199,279,354

16,387,886,22612,255,536,60716,300,000,00012,199,279,354

1398/12/29

نحـوه تشخیص مـانـده پرداختنی مـانـده پرداختنی پرداختیقطعـیتشخیصی ابـرازي درآمـد مشمول  مـالیـات ابـرازيسـود  ابـرازيسـال مـالـی 

رسیدگی به دفاتر1395/09/3057,506,480,804962,157,792240,539,44817,167,309,87616,250,000,0008,250,000,0008,000,000,00012,000,000,000

رسیدگی به دفاتر1396/09/3084,336,412,39567,445,225,53413,489,045,10721,967,636,72120,189,250,00020,189,250,00000

رسیدگی به دفاتر1397/09/3091,219,603,3552,691,215,056672,803,7644,113,954,3054,113,954,3054,113,954,30500

رسیدگی به دفاتر1397/12/29364,879,55493,750,99423,437,7491,129,327,2451,129,327,2451,129,327,24500

در حال رسیدگی199,279,3548,000,000,000199,279,354--1398/12/29103,452,099,785797,117,416199,279,354

رسیدگی نشده300,000,0000---1399/12/3098,771,066,6391,500,000,000300,000,000

16,300,000,00012,199,279,354

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يـادداشت هاي توضیحی صورت هـاي مـالـی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

: به شـرح  زیـر می بـاشـد 1399 تا 1395 قطعی و تسویه شده است ، و خالصه وضعیت مالیاتی شرکت بـرای سال های 1397/12/29مالیات بردرآمد شرکت اصلی برای کلیه سال های قبل از - 25-1

مـالـیـات پرداختنی  - 26 

39

.مالیات سال مورد گزارش و مالیات عملکرد سال قبل بر مبنای درآمد مشمول مالیات ابراز گردیده است - 25-1-2

شركتگروه

مـالیـات پرداختنی

1399/12/30

مبالغ به ریال

مـالـیـات 

افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات  (%10) مبنی بر ، به ازای هر ده درصد 105 ماده 7طبق قوانین مالیاتی، شرکت در سال قبل از معافیت  تبصره - 25-1-1

.سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود ، استفاده نموده است



1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

16,415,329,98418,579,533,46816,415,329,98418,579,533,468جواد پیری چقاکبودی 

20,697,299,84121,178,382,68320,697,299,84121,178,382,683کـانـون سنگـرسـازان 

9,036,434,4072,416,884,9019,036,434,4072,416,884,901بیمه معلم

8,039,170,900601,520,1278,039,170,900601,520,127شرکت نصرمعین پارسایان

6,447,483,6271,869,893,1796,447,483,6271,869,893,179بیمه تعاون

5,243,291,1005,980,443,1005,243,291,1005,980,443,100تعاونی اعتبار 

2,120,111,7652,400,881,7652,120,111,7652,400,881,765حسین خسروی 

2,558,008,8971,465,190,1902,558,008,8971,465,190,190شرکت ساختمانی ساحل پردیس 

2,000,480,00402,000,480,0040شرکت توسعه بازرگانی نصر معین

1,903,986,60501,903,986,6050قادر دانشمند

1,839,086,16501,839,086,1650علی نیک منش

1,776,424,92301,776,424,9230عرفان فرامرزی

1,508,000,000161,400,0001,508,000,000161,400,000بهرام بختیاری

1,387,119,3701,387,119,3701,387,119,3701,387,119,370سازمان همیاری شهرداری های کرمانشاه

1,371,596,00001,371,596,0000شهرداری منطقه یک

1,122,993,9031,122,993,9031,122,993,903عبدالحسین مکری

1,026,745,0003,178,955,0001,026,745,0003,178,955,000آپارتمان درباری -سید محمد معین 

1,205,886,4901,738,723,9901,205,886,4901,738,723,990صنـدوق سرمـایـه گـذاری کـارکنـان 

1,200,000,0001,200,000,0001,200,000,0001,200,000,000شرکت ره گستر نفت 

1,185,156,3083,268,867,1171,185,156,3083,268,867,117صحبت مرادی

813,131,744813,131,744813,131,744813,131,744خسرو آهن کنار

621,947,7580621,947,7580سهراب منوچهری 

100,000,0005,393,115,774100,000,0005,393,115,774حجت یـاوری 

56,953,380,82432,198,642,41153,002,795,85727,978,413,047سـایـر

146,573,065,615103,832,684,819142,622,480,648100,735,449,358

سود سهام پرداختنى - 25

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

1396/09/3034,289,945,00054,732,662,00034,289,945,00054,732,662,000سال مالی منتهی به 

1397/09/3059,192,450,80071,853,160,00059,192,450,80071,853,160,000سال مالی منتهی به 

1398/12/2927,506,311,90027,506,311,9000سال مالی منتهی به 

120,988,707,700126,585,822,000120,988,707,700126,585,822,000

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

38

: مـانـده سـايـر حسـاب هـاي پـرداختنی به اشخـاص و شركت ها از اقـالم زيـر تشکیل شـده است - 24- 4

شركتگـروه 

شركتگـروه 

حقوق پرداختنی مربوط به قسمتی از حقوق و مزایای سال مالی قبل و سال مالی مورد گزارش کارکنان شرکت میباشد که تا تاریخ ارائه صورت های - 24-5

. تسویه گردیده و بخشی از حقوق سال مورد گزارش نیز پرداخت گردیده است 1398مالی حقوق سال مالی 



علی الحسابنــام پــروژهنــام كـارفـرمـا
كسر علی الحساب پرداختی از مبلغ 

قابل بازيافت پیمان و طلب 

كارفرمايان

خالص علی الحساب 

دريافتی
علی الحساب

كسر علی الحساب پرداختی از مبلغ 

قابل بازيافت پیمان و طلب 

كارفرمايان

خالص علی الحساب 

دريافتی

ريـالريـالريـالريـالريـالريـال

15/71782000126,637,820,07489,730,844,40636,906,975,668ریل گذاری راه آهن قراردادشرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

189778,789,221,7078,789,221,707028,714,908,05828,714,908,0580الف ق-10میان دوآب قطعه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

15/1652639,001,251,93339,001,251,93305,920,374,5065,920,374,5060عملیات تکمیلی راه آهن قرارداد شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

15/203239,897,313,3419,897,313,34107,478,354,34107,478,354,341ایستگاه راه آهن ده پهن قشرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

24128600016,400,000,00016,400,000,0000 روستا قرارداد248گاز شرکت گاز استان کرمانشاه

485470003,097,005,2543,097,005,2540لکه گیری و آسفالت راههای غرب کشور قاداره کل راه و شهرسازی اسنان کرمانشاه

9,241,191,1599,241,191,15909,241,191,15909,241,191,159 شرکت توسعه آب و خاک نصر637کوهدشت چهارمله قشرکت توسعه آب و خاک نصر

467953,803,064,7413,803,064,7410000 الف قرارداد5راه آهن قطعه شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

3606925,700,224,80125,700,224,801093,429,874,77073,268,336,60020,161,538,170صلوات آباد قطعه ب قرارداد اداره کل راه و شهرسازی اسنان کردستان

1882800021,315,456,08421,315,456,0840سدسیکان قرارداد آب منطقه ای ایالم 

00069,209,741,57069,209,741,5700آزاد راه تهران شمالشرکت آزاد راه تهران شمال 

40,368,197,23340,368,197,233094,309,463,60294,309,463,6020ســایـر 

136,800,464,915136,800,464,9150475,754,189,418401,966,130,08073,788,059,338جمـع 

37

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:علی الحساب دریافتی از کارفرمایان پروژه ها از اقـالم زیـر تشکیل شـده است - 24- 3

1399/12/301398/12/29



یادداشت

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

133,705,946,9469,104,757,71933,705,946,9469,104,757,719-2-24داریوش افشاریان

223,728,854,07164,161,743,95623,728,854,07164,161,743,956-2-24شرکت نودوشه

325,035,532,75051,747,750,00025,035,532,75051,747,750,000-2-24شرکت نفت پاسارگاد

425,665,305,54913,184,788,58825,665,305,54913,184,788,588-2-24شرکت سامان آب

11,266,912,04314,074,923,25111,266,912,04314,074,923,251شرکت کوثر صنعت اسپادانا

28,893,738,13710,293,650,00028,893,738,13710,293,650,000شرکت پی اف پی

25,083,471,30710,116,157,24025,083,471,30710,116,157,240اداره کل راه آهن اراک

31,145,412,016031,145,412,0160احسان سارانی

23,313,370,8786,941,883,06623,313,370,8786,941,883,066شرکت راه آهن باالست

15,517,800,97115,517,800,9710شرکت صنعت گستر پرهام

7,335,892,2211,666,708,4487,335,892,2211,666,708,448علی مقومی

7,493,288,9037,944,146,1157,493,288,9037,944,146,115شرکت پیاب راه پارسه

6,458,764,5713,428,675,5906,458,764,5713,428,675,590امیر کمالی

6,027,704,56506,027,704,5650شرکت قیر و آسفالت غرب

5,928,473,50605,928,473,5060نادر کرمی

5,521,704,0982,313,640,1175,521,704,0982,313,640,117حسن همتی

4,918,211,92804,918,211,9280شرکت کنترل برق صنایع پارس

4,412,300,00004,412,300,0000علی حق خواه

4,106,438,7813,112,298,2504,106,438,7813,112,298,250شرکت آب وخاک شهراب گستر

08,759,980,28808,759,980,288شرکت پلی اتیلن سمنان

018,625,370,128018,625,370,128شرکت آهن و نورد کرمانشاه حافظ

3,834,563,000413,545,0003,834,563,000413,545,000عباس یاری نژاد

3,200,699,0001,600,000,0003,200,699,0001,600,000,000مهرداد خنجری عیدنک

99,799,392,10092,010,904,77686,527,326,10952,696,109,656ســایـر 

402,393,777,341319,500,922,532389,121,711,350280,186,127,412

.بدهی به شرکت  سامان آب مربوط به اجرای قسمتی از پروژه نخلیات آبادان بوده است -24- 2-4

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:حسـاب هـای پـرداختنی به سـایـر شرکتها و سازمان ها  از اقـالم زیـر تشکیل شـده است - 24- 2

36

شركتگـروه

.بدهی به شرکت نودوشه بابت قراراداد فی ما بین در پروژه ایستگاه راه آهن میباشد - 24-2-2

.بدهی به شرکت نفت پاسارگاد بابت خرید قیر بابت پروژه های راه میباشد - 24-2-3

.بدهی به داریوش افشاریان بابت قراراداد فی ما بین عمدتا در پروژه های گاز میباشد - 24-2-1



جمعاسناد پرداختنیسپرده حسن انجام کارصورت وضعیتجمعاسناد پرداختنیسپرده حسن انجام کارصورت وضعیتنام پیمانکار
اشخاص وابسته

76,502,139,43769,276,796,815145,778,936,252026,148,187,474026,148,187,474شرکت سازه نصر زاگرساسالم آباد-بستان آباد-میانه

15,344,025,64115,344,025,64109,338,497,99609,338,497,996شرکت مادگستر نصرسیکان-لکه گیری

76,502,139,43784,620,822,4560161,122,961,893035,486,685,470035,486,685,470

سایر پیمانکاران
3,387,791,3475,694,612,8609,082,404,2077,537,791,3475,694,612,8602,000,000,00015,232,404,207فریح عبدالخانیریزگردها- اراضی آبادان 

000360,509,3682,256,990,6322,715,144,1065,332,644,106علیرضا حقیقیرامشیر
734,565,92839,700,000,00040,434,565,92867,305,791694,875,3170762,181,108شرکت فراسان فارسسد شرفشا
64,602,616,6628,655,140,41573,257,757,07738,542,191,5495,449,346,220043,991,537,769هادی حسینی شرکت راه و باندسازان زاگرسسد شرفشا

14,908,369,7645,678,297,26720,586,667,03136,816,897,3265,678,297,267042,495,194,593شرکت سپاهان زنده رودتجهیز و نوسازی اراضی آبادان
53,945,645,0341,929,142,31555,874,787,34930,279,019,3541,929,142,315032,208,161,669علیرضا مهدیانایستگاه راه آهن کرمانشاه 
23,812,740,2894,339,131,68628,151,871,97518,015,076,4993,520,445,227021,535,521,726شهرام سهرابیتجهیز و نوسازی اراضی آبادان

688,916,5091,365,765,6652,054,682,17412,291,890,9891,365,765,665013,657,656,654شرکت کانی ماکانکارخانه آسفالت
6,599,552,03843,249,720,28349,849,272,32112,280,257,26243,249,720,283055,529,977,545شرکت نگین سازه دارتوتپروژه سیستان زابل
12,526,231,3652,008,557,78914,534,789,15410,293,017,5931,385,548,894011,678,566,487عرش سازان-علی اکبر نصیریبزرگراه تهران شمال

295,142,6002,230,516,9502,525,659,5509,385,437,6001,532,566,950010,918,004,550شرکت ویناوارسپروژه ریل گذاری 
47,197,694,9987,143,875,05154,341,570,0497,045,121,9603,299,703,280010,344,825,240مهندسین مشاور آسارابپروژه سیستان زابل

5,449,572,9952,602,602,4118,052,175,4066,016,937,1172,602,602,41108,619,539,528موسسه امن آوران کرمانشاهجامیشان-آران-ایستگاه راه آهن 
10,125,200,52837,214,39610,162,414,9245,776,783,95837,214,39605,813,998,354حجت کرمیسنگ شکن کمربندی شرقی
4,000,771,8841,012,520,8055,013,292,6894,843,919,280564,553,52005,408,472,800حسن فتاحیپروژه آبیاری سد زاگرس

4,020,552,415406,116,4064,426,668,8214,020,552,415406,116,40604,426,668,821شرکت اسکان داده هاپروژه ریل گذاری 
3,349,465,3111,298,738,0724,648,203,3833,927,300,052679,147,19304,606,447,245شرکت کتوش محمد شاهیوندبزرگراه تهران شمال
11,341,137,4151,635,608,87812,976,746,2930000مهدی پورمهربزرگراه تهران شمال

9,439,954,9001,155,551,00010,595,505,9001,563,548,619359,954,4061,923,503,025شرکت سورنا فلز نوریپل کهنه کرمانشاه
108,926,377,17466,943,659,589175,870,036,763107,525,235,46971,092,678,854178,617,914,323سایر

384,617,733,228158,121,337,76639,700,000,000582,439,070,994316,588,793,548151,799,282,0964,715,144,106473,103,219,750

461,119,872,665242,742,160,22239,700,000,000743,562,032,887316,588,793,548187,285,967,5664,715,144,106508,589,905,220

35

1399/12/301398/12/29

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مبالغ به ریال:شركت - 24-1-2



جمعاسناد پرداختنیسپرده حسن انجام کارصورت وضعیتجمعاسناد پرداختنیسپرده حسن انجام کارصورت وضعیتنام پیمانکار

سایر پیمانکاران
3,387,791,3475,694,612,8609,082,404,2077,537,791,3475,694,612,8602,000,000,00015,232,404,207فریح عبدالخانیریزگردها- اراضی آبادان 

000360,509,3682,256,990,6322,715,144,1065,332,644,106علیرضا حقیقیرامشیر
734,565,92839,700,000,00040,434,565,92867,305,791694,875,3170762,181,108شرکت فراسان فارسسد شرفشا
64,602,616,6628,655,140,41573,257,757,07738,542,191,5495,449,346,220043,991,537,769هادی حسینی شرکت راه و باندسازان زاگرسجامیشان-سد شرفشا

14,908,369,7645,678,297,26720,586,667,03136,816,897,3265,678,297,267042,495,194,593شرکت سپاهان زنده رودتجهیز و نوسازی اراضی آبادان
53,945,645,0341,929,142,31555,874,787,34930,279,019,3541,929,142,315032,208,161,669علیرضا مهدیانایستگاه راه آهن کرمانشاه 

23,812,740,2894,339,131,68628,151,871,97518,015,076,4993,520,445,227021,535,521,726شهرام سهرابیتجهیز و نوسازی اراضی آبادان-رامشیر
688,916,5091,365,765,6652,054,682,17412,291,890,9891,365,765,665013,657,656,654شرکت کانی ماکانکارخانه آسفالت

6,599,552,03843,249,720,28349,849,272,32112,280,257,26243,249,720,283055,529,977,545شرکت نگین سازه دارتوتپروژه سیستان زابل
12,526,231,3652,008,557,78914,534,789,15410,293,017,5931,385,548,894011,678,566,487عرش سازان-علی اکبر نصیریبزرگراه تهران شمال

295,142,6002,230,516,9502,525,659,5509,385,437,6001,532,566,950010,918,004,550شرکت ویناوارسپروژه ریل گذاری 
47,197,694,9987,143,875,05154,341,570,0497,045,121,9603,299,703,280010,344,825,240مهندسین مشاور آسارابپروژه سیستان زابل

5,449,572,9952,602,602,4118,052,175,4066,016,937,1172,602,602,41108,619,539,528موسسه امن آوران کرمانشاهجامیشان-آران-ایستگاه راه آهن 
10,125,200,52837,214,39610,162,414,9245,776,783,95837,214,39605,813,998,354حجت کرمیسنگ شکن کمربندی شرقی
4,000,771,8841,012,520,8055,013,292,6894,843,919,280564,553,52005,408,472,800حسن فتاحیپروژه آبیاری سد زاگرس

4,020,552,415406,116,4064,426,668,8214,020,552,415406,116,40604,426,668,821شرکت اسکان داده هاپروژه ریل گذاری 
3,349,465,3111,298,738,0724,648,203,3833,927,300,052679,147,19304,606,447,245شرکت کتوش محمد شاهیوندبزرگراه تهران شمال
11,341,137,4151,635,608,87812,976,746,2930000مهدی پورمهربزرگراه تهران شمال

9,439,954,9001,155,551,00010,595,505,9001,563,548,619359,954,4061,923,503,025شرکت سورنا فلز نوریپل کهنه کرمانشاه
47,727,817,3423,665,010,90151,392,828,24329,268,923,0784,622,868,524033,891,791,602حسین محمدیاردبیل- راه آهن میانه 
6,214,335,9603,206,541,2409,420,877,20024,059,226,6353,100,251,315027,159,477,950موسی فوالدی فراردبیل- راه آهن میانه 
8,413,029,3468,413,029,34619,369,948,1892,690,594,641022,060,542,830شرکت آوار سین سهنداردبیل- راه آهن میانه 
3,592,618,9742,004,212,7112,660,000,0008,256,831,68513,471,686,1661,912,342,484015,384,028,650حسن مسلمیاردبیل- راه آهن میانه 

0212,443,781,559165,727,982,110025,593,613,294191,321,595,404)03,258,000,000)135,335,391,487073,850,390,072سایر

468,561,519,817173,903,833,10154,031,029,346696,496,382,264460,961,324,257118,626,273,5004,715,144,106584,302,741,863

34

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1399/12/301398/12/29

:بدهی به پیمانکاران به تفکیک هر پیمان به شرح زير است- 24-1
مبالغ به ریال:گروه - 24-1-1



پـرداختنی هاي تجـاري و ساير پرداختنی ها - 24

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29یـادداشت 

ريـالريـالريـالريـالتجاري 

اسناد پرداختنی  

154,031,029,3464,715,144,10639,700,000,0004,715,144,106-24سایر پیمانکاران

0(39,700,000,000)0(39,700,000,000)4-19کسر اسناد پرداختنی به طرفیت حساب های دریافتنی شرکت فراسان

1,156,000,00021,388,190,179500,000,00019,188,190,179سایر فروشندگان کاال و خدمات

15,487,029,34626,103,334,285500,000,00023,903,334,285

حساب هاي پرداختنی

100161,122,961,89335,486,685,470-24اشخاص وابسته 

1468,561,519,817460,961,324,257384,617,733,228316,588,793,548-24سایر پیمانکاران

2402,393,777,341319,500,922,532389,121,711,350280,186,127,412-24سایر فروشندگان کاال و خدمات

3073,788,059,338073,788,059,338-24علی الحساب دریافتی از کارفرمایان

1173,903,833,101118,626,273,500158,121,337,766151,799,282,096-24سپـرده حسن انجـام کـار 

1,044,859,130,259972,876,579,6271,092,983,744,237857,848,947,864

1,060,346,159,605998,979,913,9121,093,483,744,237881,752,282,149

ساير پرداختنی ها

12,842,978,96615,635,425,4455,649,118,7257,138,968,000اسناد پرداختنی 

4146,573,065,615103,832,684,819142,622,480,648100,735,449,358-24سـایـرحساب هـای پـرداختنی 

160,246,177,05069,175,959,651116,938,842,05963,736,611,034ارزش افزوده پرداختنی

5257,876,013,177221,404,462,232219,321,077,753187,277,504,694-24حقـوق پـرداختنی 

11,928,408,2883,397,012,17611,928,408,2882,130,961,380مـالیـات حقوق پـرداختنی 

17,408,512,21810,883,746,66611,106,685,6049,341,942,704بیمه هـای پـرداختنی 

606,875,155,313424,329,290,989507,566,613,077370,361,437,170جمـع 

1,667,221,314,9181,423,309,204,9011,601,050,357,3141,252,113,719,319

33

شركتگـروه

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



درصـد مالکیتتعـداد سهــامدرصـد مالکیتتعـداد سهــام

ريـالريـال

%31,552,74015.8%31,552,74015.8تالشگران اقتصاد پایدار

%8,933,1914.5%8,979,1914.5کانون سنگر سازان بی سنگر

%1,822,4100.9%1,822,4100.9داریوش افشاریان

%1,812,4100.9%1,812,4100.9علیرضا مهدیان

%155,879,24977.9%155,833,24977.9% 1ســایــر سهــامـداران کمتر از 

%200,000,000100%200,000,000100جمـع 

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

13,643,600,01911,560,914,02013,643,600,01911,560,914,020مـانـده در ابتـدای سـال 

3,988,798,1195,510,565,3513,988,798,1195,510,565,351ذخیره تامین شـده 

(3,427,879,352)(1,312,636,894)(3,427,879,352)(1,312,636,894)پـرداخت شـده طی ســال 

16,319,761,24413,643,600,01916,319,761,24413,643,600,019مانده در پایان سال 

 ریال از محل سودهای سنوات قبل و سود 20.000.000.000 اسـاسنـامـه مبلـغ 53 و مــاده 1347 اصـالحیـه قـانـون تجـارت مصـوب سـال 238و 140طبق مفـاد مـواد 

سرمـایـه شرکت انتقـال یک % 10قابل تخصیص سـال جـاری  به انـدوخته قـانـونی منتقل شـده است ، بـه موجب مفـاد  یاد شده تا رسیدن مـانده انـدوختـه قـانونی به 

اندوخته قـانونی قـابـل انتقـال بـه سرمـایـه نیست ، جـزدر هنگام انحالل شرکت قـابل تقسیم بین . بیستم از سـود خـالص شـرکت بـه انـدوختـه فـوق الـذکـر الـزامـی است 

.سهـامـداران نمی بـاشـد 

32

:ذخیره مـزايـاي پـايـان خـدمت كـاركنـان  -23

شركتگـروه 

 نفر پرسنل در شرکت اصلی  قرارداد دائم دارند ، که هر سال بابت سنوات آنها ذخیره منظور و در زمان تسویه حساب یا 14تعداد - 23-1

.بازنشستگی پرداخت می گردد 

:انـدوختـه قـانـونـی   -22 

:ســرمــايــه - 21 

 ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد 1.000 میلیون  سهم 200 میلیارد ریال ، شامل 200 مبلغ 1399/12/30سرمایه شرکت در تاریخ - 21-1

.

:ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است - 21-2

1399/12/301398/12/29

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



يادداشت 

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

114,713,199,111101,391,722,39111,803,315,84997,809,993,679-20موجودی نزد بانک ها

14,713,199,111101,391,722,39111,803,315,84997,809,993,679

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

12,305,315,74694,632,408,4459,408,132,64391,178,847,042بانک تجارت 

50,658,6052,677,536,32250,658,6052,677,536,322بانک سپه 

1,163,289,414504,556,6561,163,153,861504,421,103بانک صادرات 

42,488,714405,401,85242,488,714405,401,852بانک ملی 

577,105,1121,691,309,312569,082,1551,679,586,852بانک کشاورزی 

15,395,053477,70115,395,053477,701بانک مسکن 

552,414,8181,361,732,807552,414,8181,361,732,807بانک ملت  

6,531,649118,299,2961,990,0001,990,000بانک رسالت 

14,713,199,111101,391,722,39111,803,315,84997,809,993,679جمـع 

31

شركتگـروه 

:موجودی نقد نزد بانک ها از اقالم زیر تشکیل شده است - 20-1

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مـوجـودي نقـد-20

شركتگـروه 



1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

000144,760,518,722شرکت سازه نصر زاگرس 

0062,905,532,24347,963,563,245شرکت مـائـده جهاد نصر 

0036,113,733,97424,772,645,470شرکت مادگستر نصر

3,889,073,5663,819,326,57200شرکت قزل آزاد گیالن

2,430,000,0002,450,000,00000شرکت آبزیان گستر نصر
6,319,073,5666,269,326,57299,019,266,217217,496,727,437جمـع  

(144,760,518,722)0کسر ذخیره از حساب شرکت سازه نصر زاگرس 

(24,772,645,470)(36,113,733,974)00کسر ذخیره از حساب شرکت ماد گستر نصر

6,319,073,5666,269,326,57262,905,532,24347,963,563,245

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

19,637,646,33319,860,137,33319,637,646,33319,860,137,333شرکت انرژی معدن نصر

31,047,846,823031,047,846,8230شرکت سی بی جی

446,034,55033,873,064,550446,034,55033,873,064,550شرکت نهراب گستر اشتهارد

20,000,000,00020,000,000,00000( 19-4-1یادداشت  )شرکت بیمه ایران 

14,679,450,01314,679,450,01314,679,450,01314,679,450,013شرکت اسکان داده ها

41,449,175,9482,300,000,00041,449,175,9482,300,000,000شرکت فراسان فارس

4,452,803,70610,377,120,0004,452,803,70610,377,120,000محمد راسخ

37,770,682,2797,770,682,2797,770,682,2797,770,682,279بیمه تامین اجتماعی شعبه 

4,942,586,3235,404,504,8844,942,586,3235,404,504,884فامنین-اورنگ امجدیان 

7,173,492,44707,173,492,4470ویستا صنعت آریانا-مصطفی زارع پور

6,280,405,0036,175,505,0036,280,405,0036,175,505,003احسان موالیی

7,951,139,1505,356,673,1507,951,139,1505,356,673,150حسن رحمانی

4,500,000,00004,500,000,0000ابراهیم حامدی زارع

6,712,111,13106,712,111,1310شرکت پارس هامون تجارت 

3,590,367,0433,590,367,0433,590,367,0433,590,367,043نورالدین گندمی

44,295,634,07527,339,557,27744,295,634,07527,339,557,277شرکت سازه بتن غرب پویا

2,358,547,119337,544,33900(فروش گلخانه  )- سید جواد جاسمی 

80,568,162,700113,266,937,54679,482,585,37998,925,031,872( مورد 285شامل)سـایـر 

307,856,084,643270,331,543,417284,411,960,203235,652,093,404

0(39,700,000,000)0(39,700,000,000)(24یادداشت)کسر اسناد پرداختنی به شرکت فراسان فارس 

268,156,084,643270,331,543,417244,711,960,203235,652,093,404

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

30

:سـایـر حسـاب هـای دریـافتنی از اشخـاص و شرکت هـا به شـرح ذیل می بـاشـد - 19-4

شركتگـروه

:حساب های دریافتنی از  اشخاص وابسته - 19-3

شركتگـروه

 از طرف کارگزار بیمه ایران، با موضوع بیمه موجودی ماهیان و آبزیان مورد 1397/04/10بر اساس  بیمه نامه یکساله صادره مورخ -  19-4-1

  بر اثر 1397/06/22در تاریخ  .  میلیارد ریال بیمه گردیده اند20پرورش در قفس های فلزی در دریا،  در مقابل خطرات حوادث طبیعی تا مبلغ 

طوفان های دریایی، تورهای قفس های ماهی پاره شده و ماهی ها به دریا رفته اند و قفس ها دچار خسارت شدند اقدامات جهت اخذ خسارت از 

.بیمه ایران انجام شده که مبلغ پنج میلیارد ریال طی سال مالی بعد دریافت شده است و مابقی در دست پیگیری میباشد 



درآمد انباشته پیماننام پیمان
مبالغ دريافتی و دريافتنی بابت 

پیشرفت كارتا تاريخ ترازنامه
مبلغ قابل بازيافت

مازاد مبلغ دريافتی و 

دريافتنی به درآمد انباشته
درآمد انباشته پیمان

مبالغ دريافتی و دريافتنی بابت 

پیشرفت كارتا تاريخ ترازنامه
مبلغ بازيافت پیمانها

مازاد مبلغ دريافتی و 

دريافتنی به درآمد انباشته

ريــالريــالريــالريــالريــالريــالريــالريــال

(3,603,698,635)0(458,480,741,005)49,241,490,9420454,877,042,370(458,480,741,005)507,722,231,947سد مخزنی جامیشان

87,968,159,0420(880,717,054,349)55,677,490,7680968,685,213,391(898,342,748,555)954,020,239,323طرح آبیاري وزهکشی  اراضی رامشیر

81,523,087,8440(172,738,418,024)50,124,489,9500254,261,505,868(207,321,460,461)257,445,950,411الف10 بزرگراه میاندوآب كرمانشاه قطعه

55,103,541,4670(280,926,561,053)50,834,904,3410336,030,102,520(329,434,026,948)380,268,931,289ب10 اقاله بزرگراه میاندوآب كرمانشاه قطعه

(44,211,906,233)0(664,666,851,105)57,798,169,3800620,454,944,872(677,137,345,344)734,935,514,724پروژه ايستگاه  راه آهن ده  پهن 

89,730,844,4060(1,784,446,623,731)48,471,450,22401,874,177,468,137(2,305,187,442,546)2,353,658,892,770پروژه ريل گذاري راه آهن

25,121,612,6520(4,548,945,360)18,391,229,597029,670,558,012(9,295,211,972)27,686,441,569پروژه سد بیستون 

2,824,887,5880(81,796,857,949)4,916,048,923084,621,745,537(81,796,857,949)86,712,906,872سرپل ذهاب- عملیات احداث ق چهار ب اسالم آباد 

11,158,268,6690(108,775,438,903)11,158,268,6690119,933,707,572(108,775,438,903)119,933,707,572قطعه سوم بزرگراه اسالم آباد ، سرپل

17,548,154,6090(605,151,846,952)7,050,992,6690622,700,001,561(605,151,846,952)612,202,839,621عملیات تکمیلی راه آهن

52,943,042,5960(411,444,117,500)47,361,755,7910464,387,160,096(411,444,117,500)458,805,873,291 الف5راه آهن قطعه 

38,037,067,3110(170,310,790,441)208,347,857,752(8,237,174,310)0(177,591,439,987)169,354,265,677ب راه آهن4اقاله عملیات زير سازي قطعه 

(67,668,582,066)0(426,781,914,031)359,113,331,965(2,127,676,361)0(450,188,239,485)448,060,563,124تجهیزونوسازي اراضی آبادان

99,897,320,9640(845,465,951,135)25,723,166,4310945,363,272,099(947,301,040,910)973,024,207,341روستاهاي شهرستان كرمانشاه ،اسالم آباد ،هرسین، سنقر248پروژه گاز رسانی 

(71,231,993,255)0(592,141,130,119)520,909,136,864(21,612,807,426)0(693,416,735,699)671,803,928,273سیستان-طرح وساخت محدوده هیرمند 

34,406,448,9080(1,485,221,554,578)75,173,014,05401,519,628,003,486(1,504,547,330,634)1,579,720,344,688خط انتقال وشبکه آبیاري سد مخزنی شرفشاه

B160,296,002,387(124,377,554,228)35,918,448,1590113,620,000,000(40,351,663,400)73,268,336,6000چهار خطه نمودن گردنه صلوات آباد ق 

B2-3359,877,083,494(440,109,950,171)0(80,232,866,677)231,885,079,468(262,658,118,151)0(30,773,038,683)اجراي عملیات آزاد راه شمال تهران

(13,432,758,534)0(131,293,033,343)9,925,338,4790117,860,274,809(213,751,737,707)223,677,076,186پروژه فرودگاه ايالم

69,591,656,0620(15,160,594,215)92,521,496,875084,752,250,277(82,181,144,053)174,702,640,928پروژه ايستگاه هاي كهريز ،زاگرس،بیستون

4,217,228,5830(191,745,950,528)23,479,472,0040195,963,179,111(209,334,017,080)232,813,489,084اراضی ده دشت غربی

10,419,505,1110(53,501,200,641)25,182,695,415063,920,705,752(121,968,012,141)147,150,707,556پروژه شبکه آبیاري اراضی سد زاگرس

38,093,991,7430(14,354,461,707)54,786,050,874052,448,453,450(36,516,432,266)91,302,483,140بستان آباد-  زير سازي قطعه اول راه آهن سراب 

33,294,709,613040,645,342,902040,645,342,9020(109,477,211,043)142,771,920,656لکه گیري ،درزگیري، آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی،فوگسیل،بتن غلتکی

(12,734,095,788)0(46,487,041,070)17,909,919,861033,752,945,282(58,048,553,734)75,958,473,595اجراي عملیات گاز رسانی به روستاهاي محور نهرابی

(86,897,374,599)0)0636,830,655,527)(2,163,905,694,546)002,713,838,975,4740)51,572,054,633(2,870,319,535,529)2,921,891,590,162ساير

(330,553,447,793)1,469,329,152,584(11,893,072,553,836)13,031,848,258,628(112,210,524,774)846,512,657,652(14,131,496,172,802)14,865,798,305,680جـمــع 

(سهامی خاص)شركت جهاد نصر كرمانشاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1399/12/301398/12/29
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گروه- 19-2-1

درآمد انباشته پیماننام پیمان
مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت 

پیشرفت کارتا تاریخ ترازنامه
مبلغ قابل بازیافت

مازاد مبلغ دریافتی و 

دریافتنی به درآمد انباشته
درآمد انباشته پیمان

مبالغ دریافتی و دریافتنی بابت 

پیشرفت کارتا تاریخ ترازنامه
مبلغ بازیافت پیمانها

مازاد مبلغ دریافتی و 

دریافتنی به درآمد انباشته

ریالریالریالریالریالریالریالریال
(3,603,698,635)0(458,480,741,005)49,241,490,9420454,877,042,370(458,480,741,005)507,722,231,947سد مخزنی جامیشان

87,968,159,0420(880,717,054,349)55,677,490,7680968,685,213,391(898,342,748,555)954,020,239,323طرح آبیاری وزهکشی  اراضی رامشیر
81,523,087,8440(172,738,418,024)50,124,489,9500254,261,505,868(207,321,460,461)257,445,950,411الف10 بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه

55,103,541,4670(280,926,561,053)50,834,904,3410336,030,102,520(329,434,026,948)380,268,931,289ب10 اقاله بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه
(44,211,906,233)0(664,666,851,105)57,798,169,3800620,454,944,872(677,137,345,344)734,935,514,724پروژه ایستگاه  راه آهن ده  پهن 

89,730,844,4060(1,784,446,623,731)48,471,450,22401,874,177,468,137(2,305,187,442,546)2,353,658,892,770پروژه ریل گذاری راه آهن
25,121,612,6520(4,548,945,360)18,391,229,597029,670,558,012(9,295,211,972)27,686,441,569پروژه سد بیستون 

2,824,887,5880(81,796,857,949)4,916,048,923084,621,745,537(81,796,857,949)86,712,906,872سرپل ذهاب- عملیات احداث ق چهار ب اسالم آباد 
11,158,268,6690(108,775,438,903)11,158,268,6690119,933,707,572(108,775,438,903)119,933,707,572قطعه سوم بزرگراه اسالم آباد ، سرپل

17,548,154,6090(605,151,846,952)7,050,992,6690622,700,001,561(605,151,846,952)612,202,839,621عملیات تکمیلی راه آهن
52,943,042,5960(411,444,117,500)47,361,755,7910464,387,160,096(411,444,117,500)458,805,873,291 الف5راه آهن قطعه 

38,037,067,3110(170,310,790,441)208,347,857,752(8,237,174,310)0(177,591,439,987)169,354,265,677ب راه آهن4اقاله عملیات زیر سازی قطعه 
(67,668,582,066)0(426,781,914,031)359,113,331,965(2,127,676,361)0(450,188,239,485)448,060,563,124تجهیزونوسازی اراضی آبادان

99,897,320,9640(845,465,951,135)25,723,166,4310945,363,272,099(947,301,040,910)973,024,207,341روستاهای شهرستان کرمانشاه ،اسالم آباد ،هرسین، سنقر248پروژه گاز رسانی 
(71,231,993,255)0(592,141,130,119)520,909,136,864(21,612,807,426)0(693,416,735,699)671,803,928,273سیستان-طرح وساخت محدوده هیرمند 

34,406,448,9080(1,485,221,554,578)75,173,014,05401,519,628,003,486(1,504,547,330,634)1,579,720,344,688خط انتقال وشبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه
B160,296,002,387(124,377,554,228)35,918,448,1590113,620,000,000(40,351,663,400)73,268,336,6000چهار خطه نمودن گردنه صلوات آباد ق 

B2-3359,877,083,494(440,109,950,171)0(80,232,866,677)231,885,079,468(262,658,118,151)0(30,773,038,683)اجرای عملیات آزاد راه شمال تهران
(13,432,758,534)0(131,293,033,343)9,925,338,4790117,860,274,809(213,751,737,707)223,677,076,186پروژه فرودگاه ایالم

69,591,656,0620(15,160,594,215)92,521,496,875084,752,250,277(82,181,144,053)174,702,640,928پروژه ایستگاه های کهریز ،زاگرس،بیستون
4,217,228,5830(191,745,950,528)23,479,472,0040195,963,179,111(209,334,017,080)232,813,489,084اراضی ده دشت غربی

10,419,505,1110(53,501,200,641)25,182,695,415063,920,705,752(121,968,012,141)147,150,707,556پروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس
38,093,991,7430(14,354,461,707)54,786,050,874052,448,453,450(36,516,432,266)91,302,483,140بستان آباد-  زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب 

33,294,709,613040,645,342,902040,645,342,9020(109,477,211,043)142,771,920,656لکه گیری ،درزگیری، آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی،فوگسیل،بتن غلتکی
(12,734,095,788)0(46,487,041,070)17,909,919,861033,752,945,282(58,048,553,734)75,958,473,595اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرابی

)(2,195,638,133,656)2,743,535,109,115(4,476,530,874)95,495,429,072(2,938,290,682,874)3,033,786,111,9460سایر 0677,241,189,396(91,657,762,596)

(335,313,835,790)1,509,739,686,453(11,924,804,992,946)13,061,544,392,268(116,687,055,648)14,977,692,827,46414,199,467,320,147890,436,032,091جمع گروه

1398/12/29 1399/12/30

(سهامی خاص)شركت جهاد نصر كرمانشاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:مبلغ قابل بازيافت پیمانها و مازاد مبلغ دريافتی و دريافتنی به در آمد انباشته به تفکیک هر پیمان به شرح زير است- 19-2
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صورت وضعیتنـام كـارفرمـاپــروژه/نـام پیمـان 
سپرده حسن انجام كار 

و بیمه
صورت وضعیتجمع

سپرده حسن انجام كار 

و بیمه
جمع

ريـالريـالريـالريـالريـالريـال

37,164,411,74032,943,402,70370,107,814,44341,781,309,39528,092,656,11369,873,965,508شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/119449 ب قرارداد 10محور میان دوآب قطعه 

160,960,522,396169,519,562,466330,480,084,8620115,486,732,686115,486,732,686شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/71782ریل گذاری راه آهن قرارداد 

036,147,273,79536,147,273,795032,584,408,51432,584,408,514شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/20323ایستگاه راه آهن ده پهن قرارداد 

033,080,877,42733,080,877,427000شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/16526عملیات تکمیلی راه آهن ق 

29,959,549,99318,111,797,50648,071,347,49929,867,347,62213,732,793,97343,600,141,595شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/67766عملیات تکمیلی کمربندی شرقی ق 

24,057,911,16113,345,103,73437,403,014,895021,228,592,79921,228,592,799شرکت سهامی اب منطقه ای ایالم18828سد سیکان قرارداد - شرکت آب منطقه ای ایـالم

021,836,603,17121,836,603,17118,033,538,430018,033,538,430شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور46795 الف قرارداد 5راه آهن قطعه 

020,732,149,04820,732,149,048017,273,844,80517,273,844,805شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور18977 الف ق 10میاندوآب کرمانشاه قطعه 

010,636,268,19410,636,268,19403,466,166,3433,466,166,343اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان36069صلوات آباد قطعه ب قرارداد 

9,502,211,3297,002,446,21716,504,657,5467,113,211,3297,002,446,21714,115,657,546اداره کل راه وشهرسازی کرمانشاه6972 اسالم آباد سرپل ذهاب قرارداد 4قطعه 

13,685,166,1141,596,300,80715,281,466,9212,525,673,9226,133,594,7138,659,268,635موسسه جهاد نصر   96/888انتقال آب به کانون ریزگردها ق 

018,087,484,20518,087,484,2059,133,632,16530,517,813,81039,651,445,975شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور15/30299 راه آهن  قرارداد 5متمم عملیات تکمیلی قطعه 

495,707,61519,338,266,05219,833,973,667018,969,404,36118,969,404,361اداره کل راه و شهر سازی کرمانشاه  48547لکه گیری و آسفالت راههای غرب کشور ق 

2,230,966,6161,077,003,4893,307,970,1052,230,966,6161,077,003,4893,307,970,105قرار گاه سازندگی خاتم االنبیا موسسه بعثت 238کیله گالن قرارداد - کومائین 

8,642,511,6684,137,494,05412,780,005,7222,133,256,6492,827,429,0994,960,685,748شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور96479 راه آهن ق 4فطعه 

1,720,782,7016,682,478,9418,403,261,6421,720,782,7016,682,478,9418,403,261,642اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه 6981 ق 1کمربندی شرقی باند دوم و آسفالت 

15,923,539,09815,295,204,36231,218,743,46014,704,747,65731,891,731,84646,596,479,503شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه36132خط انتقال و شبکه آبیاری سد شرف شاه قرارداد 

021,375,173,77121,375,173,7715,661,952,06813,129,303,33318,791,255,401شرکت فراوردههای وناوبروری هوایی ایران96-1-15پروژه فرودگاه ایالم قرارداد 

015,379,999,99915,379,999,99915,379,999,99915,379,999,999شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور133379 قرارداد 5پرو ژه راه آهن قطعه 

38,231,048,5398,218,114,40646,449,162,9452,609,418,3151,516,059,4224,125,477,737شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور154285بیستون ق -زاگرس -ایستگاه کهریز باباکمال 

8,292,230,25829,134,611,49037,426,841,748019,007,050,93319,007,050,933وزارت جهـاد کشاورزی  انتقال و توزیع آب سیستان  

638,776,8632,693,925,2763,332,702,139638,776,8632,693,925,2763,332,702,139سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه 13752تکمیل زیر ساختهای منطقه ویژه قصرشیرین ق 

1,299,777,485352,961,2691,652,738,75437,881,087,15517,298,671,58255,179,758,737موسسه جهاد نصر 93/474تجهیز و نوسازی اراضی آبادان ق 

18,100,450,11077,117,543,38695,217,993,49650,842,338,03441,747,268,23492,589,606,268شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور124333میانه اردبیل قرارداد 

138,488,413,24344,082,542,992182,570,956,235132,569,731,06526,337,359,787158,907,090,852آزاد راه تهران شمال 3/2668آزاد راه تهـران شمـال ق 

30,913,800,29910,947,691,10641,861,491,405000اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه66608پروژه لکه گیری محورهای مواصالتی شمالغربی ق 

47,866,314,07688,979,645,123136,845,959,19919,184,235,24284,574,508,779103,758,744,021سـايـر

588,174,091,304727,851,924,9891,316,026,016,293378,632,005,228558,651,245,054937,283,250,282جمع شركت 

1,242,668,7853,690,647,9924,933,316,7771,242,668,7852,562,657,1163,805,325,901راه و شهرسازی کرمانشاهموسی نارنج- کوهدشت انارک 

155,011,907455,888,100610,900,0072,594,127,9621,599,496,3544,193,624,316سـایـر

589,571,771,996731,998,461,0811,321,570,233,077382,468,801,975562,813,398,524945,282,200,499جمع گـروه

27

(سهامی خاص)شركت جهاد نصر كرمانشاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

:مطالبات از كارفرمايان به تفکیک هر پیمان به شرح زير است - 19-1

1399/12/301398/12/29



یادداشت 

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال:تجـاري 

:حسـاب هـاي دريـافتنی

1589,571,771,996382,468,801,975588,174,091,304378,632,005,228-19صورت وضعیت

1731,998,461,081562,813,398,524727,851,924,989558,651,245,054-19سپـرده حسن انجـام کار

2890,436,032,0911,509,739,686,453846,512,657,6521,469,329,152,584-19مبلغ قابل بازیافت پیمان

(401,966,130,080)(136,800,464,915)(401,966,130,080)(136,800,464,915)3-24علی الحساب دریافتی از کارفرمایان: کسر میشود 

2,075,205,800,2532,053,055,756,8722,025,738,209,0302,004,646,272,786

:ساير دريافتنی ها 

36,319,073,5666,269,326,57262,905,532,24347,963,563,245-19اشخاص وابسته

4268,156,084,643270,331,543,417244,711,960,203235,652,093,404-19سـایـر حسـاب هـای دریـافتنی از اشخـاص و شرکت هـا 

192,356,027,039185,608,439,309191,311,061,358184,126,506,515سپـرده ضمـانتنـامـه های بانکی

17,320,000,00036,090,000,00016,350,000,00035,360,000,000سپرده های موقت

7,262,017,6036,964,966,3106,273,708,1936,510,466,310(وام و مساعده)کارکنان 

00اسناد دریافتنی

491,413,202,851505,264,275,608521,552,261,997509,612,629,474

2,566,619,003,1042,558,320,032,4802,547,290,471,0272,514,258,902,260جمـع 

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

دريـافتنی هاي تجـاري و ساير دريافتنی ها- 19

شركتگـروه
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مـوجـودي مـواد و كـاال - 17

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ريـالريـالريـالريـال

4,599,601,6403,457,286,2654,599,601,6403,457,286,265قطعات و لـوازم یـدکـی 

27,853,830,00033,462,680,00027,853,830,00033,462,680,000مواد و مصالح

98,355,218,800098,355,218,8000مواد اولیه امانی نزد شرکت سبالن سوله کاران

0253,288,0050159,238,005سـایـر

130,808,650,44037,173,254,270130,808,650,44037,079,204,270جمـع 

دارايـی هـاي زيستی غیرمـولـد - 18

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29

ریـالریـالریـالریـال

2,914,568,0002,404,460,00000ماهی های پرورشی

2,914,568,0002,404,460,00000

ریال- مبلغ کیلوگرم- مقدار 

1398/12/296,0482,404,460,000در 

2,424,408,500خالص تغییرات در ارزش منصفانه

490,159,500خرید

(2,404,460,000)فروش

1399/12/306,4922,914,568,000در 

.تغییرات عمده ای در شرایط بازار در سال آینده انتظار نمی رود 

.تمام ماهی ها در درب استخرهای ماهی به فروش خواهد رسید 

. روز آخر سال مالی استفاده شده است 15برای تعیین ارزش منصفانه از میانگین قیمت فروش در 

. میلیون ریال تحت پوشش بیمه ای میباشد 6.300دارایی های زیستی غیر مولد تا سقف مبلغ - 18-3
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 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

. میلیون ریـال تحت پوشش بیمه ای قـرار دارد 150.000مـوجـودی مـواد و مصالـح شرکت اصلی تا سقف مبلغ - 17-1

:ارزش منصفانه ماهی بر اساس مفروضات اصلی زیر تعیین گردیده است - 18-2 

شركت گـروه 

شركتگـروه 

ماهی پرورشی

:گردش طی سال دارایی زیستی غیر مولد به شرح زیر است - 18-1

. تن ورق پروژه میانه نزد آن شرکت جهت ساخت پل میباشد  707مـوجـودی مـواد امانی نزد شرکت سبالن سوله کاران مربوط به - 17-2



دارايی هاى نامشهود- 14

جمعحق امتیاز تلفنحـق االنشعـاب آب و بـرقجمعحق امتیاز هاحـق االنشعـاب آب و بـرق

ریـالریـالریـالریـالریـالریـالبهاي تمام شده  

1398/01/011,262,379,700164,222,4701,426,602,1701,180,070,000131,316,3001,311,386,300مانده در ابتدای  

(75,972,700)(75,972,700)واگذار شده

13981,186,407,000164,222,4701,350,629,4701,180,070,000131,316,3001,311,386,300مانده در پايان سال 

032,809,00032,809,000000افزايش

13991,186,407,000197,031,4701,383,438,4701,180,070,000131,316,3001,311,386,300مانده در پايان سال 

13991,186,407,000197,031,4701,383,438,4701,180,070,000131,316,3001,311,386,300مبلغ دفتري در پايان سال 

13981,186,407,000164,222,4701,350,629,4701,180,070,000131,316,3001,311,386,300مبلغ دفتري در پايان سال 

سـرمـايـه گـذاري هـاي بلنـد مـدت - 15

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29درصد سهامتعداد سهام

ریـالریـالریـالریـال

:سرمايه گذاري در شركت هاي فرعی 

100,000,00010000100,000,000,000100,000,000,000(سهامی خاص)شركت مائده جهاد نصر

5,000,000100005,000,000,0005,000,000,000(سهامی خاص)شركت مادگستر نصر

20,000,0001000020,000,000,00020,000,000,000(سهامی خاص)شركت سازه نصر زاگرس

00125,000,000,000125,000,000,000

:سرمايه گذاري در ساير شركت ها 

45,000,000545,000,000,00045,000,000,00045,000,000,00045,000,000,000(سهامی خاص  ) شركت نصر معین پارسـايان 

4,386,906,9244,386,906,9244,386,906,9244,386,906,924پیش پرداخت افزايش سرمايه  شركت نصر معین پارسـايان

1550505,400,000,0005,400,000,00000-1يادداشت - (سهامی خاص  )شركت قزل آزاد گیالن 

50,000550,000,00050,000,00000شركت آبزيان گستر نصر

4,520,000,000000علی الحساب افزايش سرمايه- شركت آبزيان گستر نصر 

5,750,000,000000پروژه شیالتی پرورش میگوي دشت تنگ كنارک سیستان

000(9,520,000,000)اسناد پرداختنی : كسر میشود 

50,000,00050,000,00050,000,00050,000,000اداره منابع طبیعی كرمـانشـاه 

55,636,906,92454,886,906,92449,436,906,92449,436,906,924

55,636,906,92454,886,906,924174,436,906,924174,436,906,924

پیـش پـرداخت هـا -16

1399/12/301398/12/291399/12/301398/12/29یـادداشت 

ريـالريـالريـالريـال

181,010,703,633100,898,579,66580,860,703,633100,534,992,998-16خرید مصـالـح 

9,368,950,60011,825,721,0409,198,950,60011,369,721,040پیمانکاران 

5,150,023,5781,835,383,8025,150,023,5781,835,383,802 بیمـه دارایی ها

2,576,468,6391,309,053,6602,512,508,0561,309,053,660سایر

98,106,146,450115,868,738,16797,722,185,867115,049,151,500جمـع 

شرکت

.پیش پـرداخت فوق عمدتا مربوط به پیش پرداخت بابت خـریـد مواد و مصالح جهت پروژه های در جریان  است  -16-1
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 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

شركتگروه 

.با توجه به کم اهمیت بودن اثرات شرکت قزل آزاد گیالن شرکت مزبور مورد تلفیق قرارا نگرفته است- 15-1

شركتگروه 

گروه

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 
1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 



شركت-13-2

جمعابزار آالتاثاثه و منصوباتوسايل نقلیهماشین آالت و تجهیزاتساختمانزمین
دارايی هاي در جريان 

تکمیل
جمع

0

91,991,543,33221,402,825,93199,415,519,06970,409,775,55829,329,427,4824,049,910,054316,599,001,42611,274,855,584327,873,857,010

0018,000,0001,450,000,0001,250,104,01658,750,0002,776,854,01682,450,1482,859,304,164

0(200,006)(1,020,111,102)(5,464,700,000)(1,710,567,833)(9,980,001)(8,205,558,942)(8,205,558,942)

91,991,543,33221,402,625,92598,413,407,96766,395,075,55828,868,963,6654,098,680,053311,170,296,50011,357,305,732322,527,602,232

0014,140,000,0004,390,000,000757,277,5881,383,150,00020,670,427,58820,670,427,588

00(410,500,000)(4,575,944,928)(22,155,065)(5,008,599,993)0(5,008,599,993)

91,991,543,33221,402,625,925112,142,907,96766,209,130,63029,604,086,1885,481,830,053326,832,124,09511,357,305,732338,189,429,827

 استهالک انیاشته

1398/01/0109,165,231,28682,115,991,57257,891,860,51317,865,872,4702,644,194,666169,683,150,507169,683,150,507مانده در 

1,195,858,8783,112,537,8104,054,194,4614,087,010,843400,129,35112,849,731,34312,849,731,343استهالک

(5,134,891,849)(5,134,891,849)(9,979,994)(1,544,405,530)(3,189,413,885)(390,892,442)(199,998)واگذار شده
1398010,360,890,16684,837,636,94058,756,641,08920,408,477,7833,034,344,023177,397,990,0010177,397,990,001مانده در پايان سال 

1,183,982,5394,662,050,3302,748,572,5543,537,307,352334,900,24612,466,813,02112,466,813,021استهالک

(4,175,980,858)(4,175,980,858)(22,154,984)(3,743,325,878)(410,499,996)واگذار شده
1399011,544,872,70589,089,187,27457,761,887,76523,923,630,1513,369,244,269185,688,822,1640185,688,822,164مانده در پايان سال 

139991,991,543,3329,857,753,22023,053,720,6938,447,242,8655,680,456,0372,112,585,784141,143,301,93111,357,305,732152,500,607,663مبلغ دفتري در پايان سال 

139891,991,543,33211,041,735,75913,575,771,0277,638,434,4698,460,485,8821,064,336,030133,772,306,49911,357,305,732145,129,612,231مبلغ دفتري در پايان سال 

. میلیون ریـال طبـق قـراردادهـای معتبر تحت پـوشش بیمـه است ، همچنین کلیـه وسـائـط نقلیـه تحت پوشش بیمـه شخص ثـالث و مـاشین آالت تحت پوشش بیمـه ای پــروژه می بـاشند 350.000دارایی هـای ثـابت شرکت تـا سقف مبلـغ - 13-2-1

.زمین و ساختمان در قبال تسهیالت مالى دریافتى و حسن انجام کار پروژه ها در وثیقه بانک ها و کارفرماهای پروژه ها میباشد - 13-2-2
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 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1399مانده در پايان سال 

افزایش

واگذار شده

(مبالغ به ريال)

:بهاي تمام شده  

1398/01/01مانده در ابتدای  

1398مانده در پايان سال 

افزایش

واگذار شده

.افزایش ماشین آالت طی سال عمدتا بابت خرید بیل مکانیکی و افزایش وسایل نقلیه عمدتا مربوط به خرید خودرو پژو و دستگاه تراک میکسر بوده است -13-2-3



داريی هاي ثابت مشهود-13

جمعابزار آالتاثاثه و منصوباتوسايل نقلیهماشین آالت و تجهیزاتقفس هاي شناور در درياساختمانزمین
دارايی هاي در جريان 

تکمیل
جمع

91,991,543,33226,335,448,29165,818,180,833100,640,978,769106,858,075,55832,299,568,2027,786,900,054431,730,695,03917,824,873,584449,555,568,623

0025,000,0002,780,800,0001,800,000,0001,654,678,016988,320,0007,248,798,01682,450,1487,331,248,164

0(200,006)(1,020,111,102)(5,464,700,000)(1,710,567,833)(9,980,001)(8,205,558,942)(8,205,558,942)

91,991,543,33226,335,248,28565,843,180,833102,401,667,667103,193,375,55832,243,678,3858,765,240,053430,773,934,11317,907,323,732448,681,257,845

00014,140,000,0004,390,000,000758,977,5881,739,250,00021,028,227,58821,028,227,588

000(424,500,000)(4,575,944,928)(22,855,065)0(5,023,299,993)(5,023,299,993)

91,991,543,33226,335,248,28565,843,180,833116,117,167,667103,007,430,63032,979,800,90810,504,490,053446,778,861,70817,907,323,732464,686,185,440

 استهالک انیاشته

09,801,559,9513,100,370,43582,340,549,55957,909,007,73218,659,575,9192,852,581,384174,663,644,980174,663,644,980 مانده در ابتدای سال

01,972,996,2673,720,444,5223,553,553,6925,998,283,3484,803,365,562972,861,00921,021,504,40021,021,504,400استهالک

(5,134,891,849)(5,134,891,849)(9,979,994)(1,544,405,530)(3,189,413,885)(390,892,442)(199,998)0واگذار شده
1398011,774,356,2206,820,814,95785,503,210,80960,717,877,19521,918,535,9513,815,462,399190,550,257,5310190,550,257,531مانده در پايان سال 

01,521,135,1971,638,182,2415,366,614,8754,694,172,5544,117,852,5041,079,187,24118,417,144,61218,417,144,612استهالک

00(410,499,996)(3,743,325,878)(22,154,984)(4,175,980,858)(4,175,980,858)
1399013,295,491,4178,458,997,19890,459,325,68861,668,723,87126,014,233,4714,894,649,640204,791,421,2850204,791,421,285مانده در پايان سال 

139991,991,543,33213,039,756,86857,384,183,63525,657,841,97941,338,706,7596,965,567,4375,609,840,413241,987,440,42317,907,323,732259,894,764,155مبلغ دفتري در پايان سال 

139891,991,543,33214,560,892,06559,022,365,87616,898,456,85842,475,498,36310,325,142,4344,949,777,654240,223,676,58217,907,323,732258,131,000,314مبلغ دفتري در پايان سال 

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

واگذار شده

(مبالغ به ريال)

:بهاي تمام شده  

1398/01/01مانده در ابتدای  

گروه- 13-1

افزایش

واگذار شده

1398مانده در پايان سال 

افزایش

1399مانده در پايان سال 

. میلیون طبـق قـراردادهـای معتبر تحت پـوشش بیمـه است ، همچنین کلیـه وسـائـط نقلیـه تحت پوشش بیمـه شخص ثـالث و مـاشین آالت تحت پوشش بیمـه ای پــروژه می بـاشند 350.000دارایی هـای ثـابت گروه تـا سقف مبلـغ - 13-1-1 

 یورو و سایر 920.628 تن ماهی در قفس در انزلی  جمعا با احتساب هزینه های حمل به مبلغ 500قفس های شناور در دریا و تور ماهی مربوط به  قرارداد خارجی شرکت آکوا کروپ نروژ  جهت قرارداد طرح مطالعاتی پروژه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و طرح تولید - 13-1-2

  بر اثر طوفان های دریایی، قفس های ماهی دچار خسارت شده و طی سال مورد گزارش مورد استفاده 1398/11/23 نصب اولیه قفس ها در دریای خزر منطقه جفرود انجام شده و در تاریخ 1397که در اردیبهشت ماه سال . هزینه های مرتبط با ساخت شامل حقوق و دستمزد میباشد 

. درصد نرخ استهالک منعکس در جدول محاسبه شده است 30 با  3-5-4قرار نگرفته و استهالک طبق توضیحات یادداشت 

واگذار شده
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:استثنايی  -خسارت بالياي طبیعی- 10 

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

05,191,775,00000بهای خرید بچه ماهی

03,720,444,52200استهالک قفس

05,385,476,60300دستمزد

02,137,119,50000خوراک

01,181,637,63000تعمیرات و سوخت شناور

0991,457,44500هزینه تامین مالی

04,855,962,72200سایر

  023,463,873,422  0  0

:هـزينـه هـاي مـالـی - 11

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

32,564,884,28426,672,149,06826,724,152,17423,683,655,917هزینه و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک ها

32,564,884,28426,672,149,06826,724,152,17423,683,655,917

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

2,398,394,950887,797,0052,367,458,680887,797,005سـود سهام
58,516,350,79010,785,924,45258,467,380,94610,785,924,452سـود حـاصـل از فـروش دارایی ها

140,997,989,039105,437,906,651139,846,697,277101,567,906,010سود اوراق
4,223,553,000175,000,0004,223,553,000175,000,000سـايـر

206,136,287,779117,286,628,108204,905,089,903113,416,627,467جمـع 

شركتگروه 
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شركت

شركتگروه 

گروه 

:سـايـر درآمـد هـاي غیرعملیـاتی  - 12 

  بر اثر طوفان های دریایی، تورهای قفس های ماهی مربوط به شرکت مائده جهاد نصر، پاره شده و 1398/11/23در تاریخ 

با توجه به بیمه نبودن موجودی ماهی های موجود در قفس،  . ماهی ها به دریا رفته اند و قفس ها دچار خسارت شدند 

. میلیون ریال به حساب هزینه سال مالی شناسایی شده است23ر464بهای تمام شده ماهی ها جمعا به مبلغ 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 



1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

93,233,422,390101,898,714,76788,520,572,14494,415,675,368حقوق و دستمزد و مزایا

274,567,000338,799,000274,567,000338,799,000چـاپ و مطبـوعـات و آگهـی 

2,729,236,6832,304,257,1782,377,449,3222,061,198,624بیمه تامین اجتماعی

3,432,604,7693,980,401,5843,121,565,0723,904,878,707 استهـالک

2,231,499,3712,108,665,6891,810,697,9781,798,695,689ایـاب و ذهـاب 

1,277,612,8461,476,644,2211,248,021,5461,345,934,021مـواد و لوازم مصـرفـی 

1,373,610,5741,224,492,2961,373,610,574939,770,187پـوشـاک و غـذا 

143,631,029,769117,669,585,524142,677,905,062111,497,471,351زیان فروش اوراق خزانه دولتی

24,556,772,51224,433,869,44024,369,990,61721,161,147,051سـایـر

255,435,429,699265,774,379,315237,463,569,998  272,740,355,914  جمـع 

:سـاير درآمدها  - 8 

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

5,074,596,33036,435,231,9745,074,596,33036,435,231,974فـروش مصـالح و آسفـالت

964,000,0002,002,981,500964,000,0002,002,981,500اجـاره مـاشین آالت 

  6,038,596,330  38,438,213,474  6,038,596,330  38,438,213,474

:سـاير هزينه ها  -9 

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

28,623,068,42844,648,869,63028,623,068,42844,648,869,630هزینه جذب نشده

  28,623,068,428  44,648,869,630  28,623,068,428  44,648,869,630

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 
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شركتگـروه 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

:هـزينـه هـاي اداري و عمـومـی - 7 

شركتگروه 

شركتگروه 



1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

430,032,029,375455,951,877,461406,199,579,966451,017,967,795مـواد و مصالـح 

519,018,183,694793,273,354,821678,173,900,378793,273,354,821پیمانکار ان

949,050,213,0691,249,225,232,2821,084,373,480,3441,244,291,322,616جمـع 

1398سال 1399سال 1398سال 1399سال 

ريـالريـالريـالريـال

144,797,840,062177,786,695,671144,378,058,500177,786,695,671هزینه حقوق و مزایای کارکنان 

67,539,966,43543,948,799,35166,483,316,43543,948,799,351اجـاره ماشین آالت 

82,710,818,53684,611,778,73565,807,841,21683,058,851,425هزینه لوازم و مواد مصرفی 

42,594,114,55443,246,470,93829,071,976,26139,554,473,863هزینه غذا

44,588,988,16940,898,655,11439,384,066,70540,898,655,114هزینه حمل و نقل و انبارداری 

27,078,624,5016,515,859,96414,939,296,2276,515,859,964هزینه تعمیر و نگهداری 

13,992,416,21613,237,893,0469,751,579,69413,237,893,046هزینه سوخت ماشین آالت 

14,984,539,8436,918,120,5919,174,108,8576,918,120,591هزینه استهالک دارایی ها 

5,310,507,3623,455,138,1504,059,733,0823,455,138,150هزینه آب و برق و سوخت کارگاهها 

72,991,997,52483,071,890,67569,233,048,57084,236,362,591( مورد61شامل )سـايــر 

516,589,813,202503,691,302,235452,283,025,547499,610,849,766جمـع 
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:هزينـه هـاي سربار از اقـالم زير تشکیـل شده است  - 6- 2

(سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

شركتگـروه

:هزينـه هـاي عملیاتی از اقـالم زير تشکیـل شده است  - 6- 1

شركتگروه



جمعسرباردستمزدهزینه های عملیاتیجمعسرباردستمزدهزینه های عملیاتی

ريـالريـالريـالريـالريـالريـالريـالريـال

32,084,720,7042,385,472,0533,791,427,39538,261,620,15228,152,664,2171,544,676,33421,885,002,52751,582,343,078بستان آباد- زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب  

73,991,321,8653,839,368,22422,929,774,711100,760,464,80037,279,533,0021,666,264,7821,632,118,48040,577,916,264لکه گیری ،درزگیری، آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی،فوگسیل،بتن غلتکی

33,940,446,50117,627,509,38938,766,910,86290,334,866,7524,400,146,96214,177,146,36037,184,766,69355,762,060,015پروژه ایستگاه های کهریز ،زاگرس،بیستون

42,408,553,94621,934,287,11719,078,832,68783,421,673,75013,874,226,9188,520,300,17610,190,140,73532,584,667,829روستای شهرستان داالهو55اجرای عملیات گاز رسانی به شهر ریجاب و

28,951,788,04513,359,673,23841,024,487,71383,335,948,9965,511,126,84824,067,727,05035,337,959,89564,916,813,793پروژه ریل گذاری راه آهن

38,766,896,11120,299,379,82820,861,764,27879,928,040,21710,648,806,89112,053,314,31527,714,593,40650,416,714,612 پروژه ایستگاه  راه آهن ده  پهن

49,182,192,74315,938,792,68413,496,926,31778,617,911,74419,457,741,49214,113,670,1009,491,588,16043,062,999,752پروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس

239,098,905,09913,651,814,4702,558,206,652255,308,926,221297,698,712,62712,708,394,19946,374,220,866356,781,327,692ب راه آهن میانه اردبیل/1عملیات تکمیلی رزیر سازی قطعه 

48,125,395,69313,164,773,5875,860,362,00067,150,531,28065,021,885,43512,087,244,9824,450,600,13781,559,730,554پروژه فرودگاه ایالم

511,442,275,69316,698,936,63838,560,967,22366,702,179,5547,578,103,38315,067,924,73037,763,684,27060,409,712,383متمم عملیات زیر سازی قطعه 

Bاجرای عملیات آزاد راه شمال تهران و2-3 B2-250,192,786,2283,480,345,60840,996,511,54694,669,643,38294,297,811,4072,947,629,02943,279,117,276140,524,557,712

21,261,980,38411,171,325,19227,329,639,95159,762,945,5273,911,116,4503,388,564,7849,849,205,30617,148,886,540اجرای عملیات احداث ساختمانهای اصلی ایستگاه راه آهن نوبران وفامنین

B6,396,629,54211,083,016,16830,638,641,25048,118,286,96042,002,330,2259,562,583,15535,139,505,08286,704,418,462 چهار خطه نمودن گردنه صلوات آباد ق

40,080,255,8313,763,259,2163,811,151,36347,654,666,4106,849,402,1484,454,430,6375,019,416,34516,323,249,130 حمیل2پروژه گاز رسانی فاز 

114,986,595,80035,820,212,89722,756,334,497173,563,143,194132,890,040,3182,769,611,18011,009,920,362146,669,571,860سیستان-طرح وساخت محدوده هیرمند 

23,047,850,9345,420,153,71417,099,416,58645,567,421,23438,030,893,3072,020,033,39725,472,669,51965,523,596,223ب10اقاله بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه 

16,163,339,76310,318,161,06317,783,209,81344,264,710,63919,649,242,72617,707,991,80910,557,035,71547,914,270,250روستاهای شهرستان کرمانشاه ،اسالم آباد ،هرسین، سنقر248پروژه گاز رسانی 

15,519,691,51410,946,271,97710,968,616,19437,434,579,685106,261,983,58316,921,224,63230,589,809,866153,773,018,081اراضی ده دشت غربی

14,582,330,08014,656,304,8715,949,310,26535,187,945,21627,821,551,2961,184,560,5663,753,181,05432,759,292,916اجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرابی

112,777,202,85128,755,592,49318,263,723,990159,796,519,334119,362,930,2975,961,174,71943,446,331,863168,770,436,879خط انتقال وشبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه

21,165,784,8572,120,914,7995,061,108,46428,347,808,1201,698,143,7392,994,018,0033,483,194,9538,175,356,695طرح آبیاری وزهکشی  اراضی رامشیر

19,968,343,1881,009,154,2767,233,375,66128,210,873,12531,694,183,8992,634,857,7776,020,923,12940,349,964,805سیکان دره شهر

2,430,776,2874,549,727,64011,754,994,18618,735,498,1139,087,878,47714,381,463,93413,173,399,70636,642,742,117 الف5راه آهن قطعه 

27,807,416,68537,916,497,81125,707,331,94391,431,246,439121,110,866,969043,350,229,927026,792,464,4220191,253,561,318سـایـر

1,084,373,480,344319,910,944,953452,283,025,5471,856,567,450,8441,244,291,322,616246,285,036,577499,610,849,7661,990,187,208,959

(44,648,869,630  )0(44,648,869,630  )0(28,623,068,428  )0  (28,623,068,428  )0 هزینه هـای جـذب نشـده

1,084,373,480,344291,287,876,525452,283,025,5471,827,944,382,4161,244,291,322,616201,636,166,947499,610,849,7661,945,538,339,329شركت

90,346,231,67855,530,681,3543,242,607,729252,275,468271,133,465523,408,933(142,634,305,303)سایر پیمان ها

7,311,038,0285,994,666,6178,776,106,30122,081,810,9464,933,909,6662,532,992,1933,809,319,00411,276,220,863بهای پرورش ماهی

949,050,213,069387,628,774,820516,589,813,2021,853,268,801,0911,249,225,232,282204,421,434,608503,691,302,2351,957,337,969,125گـروه

6-2يادداشت 6-1يادداشت6-2يادداشت 6-1يادداشت

(سهامی خاص)شركت جهاد نصر كرمانشاه

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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1398سال 1399سال 

:اطـالعـات بهـاي تمـام شـده درآمـدهـاي عملیـاتی بـه شــرح زيـر است - 6 



آخرين مبلغ پیمانمبلغ اولیه پیمان
زمان برآوردي 

تکمیل

مخارج انباشته تا 

1399/12/30
مخارج برآوردي كلمخارج برآوردي تکمیل

1399/12/301398/12/29ريالريالريالريالریال

%29%423,467,610,649536,533,789,6021401171,726,858,728331,817,702,679503,544,561,40734آب منطقه ای ایالمسیکان دره شهر

%87%542,484,291,467748,728,550,7051400686,889,622,83512,891,325,964699,780,948,79998ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور پروژه ایستگاه  راه آهن ده  پهن

%76%2,368,585,735,9752,935,609,524,11914001,781,256,507,035440,422,081,5722,221,678,588,60780ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشورپروژه ریل گذاری راه آهن

%77%1,403,975,877,5221,764,523,453,61214001,188,626,162,109139,051,073,7201,327,677,235,82990آب منطقه ای غربخط انتقال وشبکه آبیاری سد مخزنی شرفشاه

%27%729,445,448,624951,014,985,2431401317,948,920,427522,266,257,857840,215,178,28438(نصر فارس)شرکت آزاد راه تهران شمال B2-3اجرای عملیات آزاد راه شمال تهران

%57%131,897,577,686243,539,478,8781400177,790,967,15715,787,741,171193,578,708,32892شرکت فراوردههای وناوبروری هوایی ایرانپروژه فرودگاه ایالم

%16%504,664,952,581538,109,306,9301401174,699,315,532363,399,748,699538,099,064,23232ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشورپروژه ایستگاه های کهریز ،زاگرس،بیستون

%10%1,814,990,000,0001,885,785,086,3161401232,813,489,0841,652,971,597,2321,885,785,086,31612آب منطقه ای کهکیلویه وبویر احمداراضی ده دشت غربی

%19%323,848,141,828339,275,273,7741400141,824,947,122185,171,086,822326,996,033,94443سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاهپروژه شبکه آبیاری اراضی سد زاگرس

%7%298,598,101,857356,361,796,066140080,723,094,749211,935,371,529292,658,466,27828ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشوراجرای عملیات احداث ساختمانهای اصلی ایستگاه راه آهن نوبران وفامنین

%86%197,211,832,566394,356,075,2231400418,407,624,88515,500,000,000433,907,624,88596ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشورب10اقاله بزرگراه میاندوآب کرمانشاه قطعه 

%12%445,635,568,324450,558,031,943140291,302,483,140359,255,548,803450,558,031,94320ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشوربستان آباد- زیر سازی قطعه اول راه آهن سراب  

%15%252,033,874,748270,730,749,5531400141,338,381,064126,674,024,109268,012,405,17253اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاهلکه گیری ،درزگیری، آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی،فوگسیل،بتن غلتکی

%7%439,365,197,539447,031,761,5601401116,006,341,579331,050,547,556447,056,889,13526شرکت گاز کرمانشاهروستای شهرستان داالهو55اجرای عملیات گاز رسانی به شهر ریجاب و

%43%77,951,450,12184,342,751,862140067,947,238,1327,500,000,00075,447,238,13290شرکت گاز کرمانشاهاجرای عملیات گاز رسانی به روستاهای محور نهرابی

%0%168,796,686,059175,827,199,238140118,401,562,131157,453,339,056175,854,901,18710شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاهاحداث،بهره برداری وتضمین عملکرد تصفیه خانه فاضالب شهر سرمست

:اطـالعـات مرتبـط بـا پیمـان هـا بـه شـرح زيـر است - 5-2 

درصد تکمیل

(سهامی خاص)شركت جهاد نصر كرمانشاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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نام کارفرما نام پیمان



( مبالغ به ريال)

(زيان)سـود (زيان)سـود 

نــاخــالـص نــاخــالـص 1399/12/301398/12/29

(70,397,162,181)(1,308,419,701,523)69,072,584,0561,238,022,539,342(1,130,477,906,678)8,352,394,167,0317,152,911,676,2981,199,550,490,734پیمان هاي راه و ساختمان

423,988,021,046(518,122,383,020)8,712,413,133942,110,404,066(511,289,760,076)5,033,304,200,5884,513,302,027,379520,002,173,209پیمان هاي آب

(96,197,504,476)0(118,996,254,786)131,163,983,13422,798,750,3100(186,176,715,662)1,682,975,253,7501,365,634,554,954317,340,698,796ساير 

257,393,354,389(1,945,538,339,329)208,948,980,3232,202,931,693,718(1,827,944,382,416)15,068,673,621,36913,031,848,258,6312,036,893,362,739جمــع شركت

12,208,381,302(523,408,933)610,195,50612,731,790,235(3,242,607,729)52,749,012,31648,896,209,0813,852,803,235ساير پیمان ها

269,601,735,691(1,946,061,748,262)209,559,175,8292,215,663,483,953(1,831,186,990,145)15,121,422,633,68513,080,744,467,7122,040,746,165,974جمع فعالیت هاي پیمانکاري

1,075,498,645(11,276,220,863)12,351,719,508(6,686,278,499)(22,081,810,946)15,395,532,447فروش و پرورش ماهی

270,677,234,336(1,957,337,969,125)202,872,897,3302,228,015,203,461(1,853,268,801,091)15,121,422,633,68513,080,744,467,7122,056,141,698,421جمع گروه

درآمـد انبـاشتـه تـا 

تـاريـخ

16

(سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

1398سال 1399سال 

:درآمــدهـاي عملیـاتی  بـه شــرح زيـر می بـاشــد -5-1

بـهـاي تمـام شـدهدرآمـد شنـاسـايـی شـدهبـهـاي تمـام شـدهدرآمـد شنـاسـايـی شـده

درآمـد انبـاشتـه تـا 

تـاريـخ



1399139813991398يادداشت

ريـالريـالريـالريـال

12,040,746,165,9742,215,663,483,9532,036,893,362,7392,202,931,693,718-5درآمـد پیمـان 

115,395,532,44712,351,719,50800-5درآمـد عملیاتی پرورش ماهی 

2,056,141,698,4212,228,015,203,4612,036,893,362,7392,202,931,693,718

این . هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری  سرمایه گذاری های بلندمدت برای  مدت  طوالنی را  دارد

سرمایه گذاری ها با قصد استفاده  مستمر توسط  شرکت نگهداری  می شود و هدف  آن  نگهداری  پرتفویی  از سرمایه گذاری ها جهت  تامین  درآمد و یا 

.رشد سرمایه  برای  شرکت است  قضاوت مربوط به براوردها- 4-2

زيان هاي قابل پیش بینی- 4-2-1

در تعیین کل مخارج پیمان نه تنها مجموع مخارج تا تاریخ صورت وضعیت مالی و مجموع مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل مد نظر قرار 

گرفته، بلکه مخارج آتی کارهای اصالحی، کارهای تضمینی و هرگونه کارهای مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست، نیز در محاسبه 

در بررسی مخارج تخمینی بعدی تا مرحله تکمیل و نیز مخارج آتی، افزایش های احتمالی حقوق و دستمزد، قیمت مواد و . منظور شده است

.مصالح و سایر مخارج پیمان نیز در نظر گرفته شده است
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برآورد مخارج تکمیل- 4-3

هیات مدیره با احتساب مبالغ براوردی هزینه کارهای اصالحی و تضمینی و هرگونه هزینه های مشابهی که تحت شرایط پیمان قابل بازیافت نیست 

میزان  (3 )حصه ای از کار که تا تاریخ صورت وضعیت مالی انجام شده است و  (2 )شروع یا عدم شروع کار پیمان،  (1 )و نیز بدون توجه به 

. سودی که انتظار میرود از پیمان های دیگر حاصل شود، زیان هایی که انتظار میرود در طول مدت هر پیمان ایجاد شود را براورد نموده است

همچنین در مواردی که پیمان های غیرسودآور ، دارای چنان ابعادی باشد که بتوان انتظار داشت بخش قابل توجهی از ظرفیت شرکت را برای 

مدت زیادی اشغال کند، مخارج اداری مربوط را که قرار است شرکت طی مدت تکمیل پیمان متحمل گردد نیز در محاسبه رقم زیان قابل پیش 

.بینی منظور میشود

:درآمـدهـاي عملیـاتی   - 5 
شركتگروه 

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

طبقه بندي سرمايه گذاري ها در طبقه دارايی هاي غیرجاري- 4-1-1

قضاوت ها در فرآيند بکارگیري رويه هاي حسابداري- 4-1

قضاوت هاي مديريت در فرآيند بکارگیري رويه هاي حسابداري و براوردها- 4

مالیات بر درآمد- 3-11

هزينه مالیات- 3-11-1

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

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

.در حقوق مالکانه شناسایی شوند



شرکــــــت  گـــــــــروهتلفـــــــیقی

:اندازه گیري 

:سرمايه گذاري هاي بلند مدت 

:سرمايه گذاريهاي جاري 

: شناخت درآمد 

در زمان تحقق سود تضمین شدهدر زمان تحقق سود تضمین شدهسرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

روش ارزش ویژهسرمایه گذاری در شرکتهای وابسته
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت 

(تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)سرمایه پذیر 

سایر سرمایه گذاری هاى جاری و بلندمدت در 

سهام شرکت ها

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام 

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)پذیر  شرکت سرمایه

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت 

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)پذیر  سرمایه

سـرمـايـه گـذاري ها - 3-10

در صورت فزونى بهاى تمام شده نسبت به خالص ارزش . گروه هاى اقالم مشابه ارزشیابى می شود/هر یک از اقالم« اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش»موجودى مواد و کاال به 

.بهاى تمام شده موجودی ها با بکارگیرى روش  میانگین موزون  تعیین می شود . فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودى شناسایى می شود

ذخاير- 3-9

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مـوجـودي مـواد و كـاال - 3-8

در نتیجه  (قانونی یا عرفی)ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است

.رویدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد

ذخایر در پایان هر دوره مالی بررسی و برای نشان  دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده 

.می شود

ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان- 3-9-1

.ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایاى مستمر براى هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود

14

بهای تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته هر یک از سرمایه مشمول تلفیقسرمایه گذاری در شرکت های فرعی

گذاری ها

بهای تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته هر یک از سایر سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاری ها

بهای تمام شده به کسر کاهش  ارزش انباشته هر یک از سرمایه 

گذاری ها

سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

مشمول تلفیقسرمایه گذاری در شرکت های فرعی 
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت 

(تا تاریخ تصویب صورت هاى مالى)سرمایه پذیر 

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریهاسرمایه گذاری های مزبور (پرتفوی)ارزش بازار مجموعه 

سایر سرمایه گذاریهای جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر  یک از 

سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر  یک از سرمایه 

گذاری ها
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گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور  بردارى قرار مى براى دارایی هاى ثابتى که طى ماه تحصیل می شود و مورد بهره- 3-5-4

در مواردى که هر یک از دارایی هاى استهالک پذیر پس از آمادگى جهت بهره بردارى به علت تعطیل کار یا علل دیگر براى مدتى مورد استفاده . می شود

. درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست30قرار نگیرد، میزان استهالک آن براى مدت یاد شده معادل 

دارايی هاي نامشهود-3-6

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت . شود دارایی های نامشهود، بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت مى- 3-6-1

جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج 

شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی . اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود

بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور . آماده بهره برداری است، متوقف می شود

.نمی شود

.حق االنشعاب آب و برق و تلفن به دلیل داشتن عمر مفید نامعین، مستهلک نمی شود- 3-6-2

 (سهامی خاص  )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

دارايی هاي زيستی غیر مولد- 3-7

باتوجه به نژاد و کیفیت به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش شناسایی  (ماهی پرورشی )دارایی های زیستی غیرمولد 

افزایش و کاهش ناشی از شناسایی دارایی . مخارج برآوردی زمان فروش شامل کارمزد فروش ، مالیات و عوارض مربوط می باشد. می شود

.های زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآوردی زمان فروش در سود و زیان دوره وقوع منظور می شود



روش استهالک نرخ استهالک نوع دارایی 

خط مستقیم  ســالـه 6 و 25  ، 15سـاختمـان  و تاسیسات 

خط مستقیم  ســالـه 6و10مـاشین آالت 

خط مستقیم  ســالـه 6 و4وسـائـط نقلیـه 

خط مستقیم  ســالـه 6و2،3،5اثـاثیـه و منصـوبـات 

خط مستقیم  ســالـه 1 و 6ابـزار آالت 

استهالک دارایی هاى ثابت مشهود، مشتمل بر دارایی های ناشی از اجاره سرمایه ای،با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار - 3-5-3

 اصالحی قانون مالیات هاى مستقیم مصوب 149دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده (شامل عمر مفید برآوردی)

:شود   و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه مى1394/04/31
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 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

مخارج بعدی مرتبط با دارایی هاى ثابت مشهود که موجب بهبود . دارایی هاى ثابت مشهود بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری می شود- 3-5-1

وضعیت 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 وضعیت . دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلک می شود

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

اقل ارزش منصفانه دارایی در آغاز اجاره و ارزش فعلی حداقل »دارایی های ثابت مشهود تحصیل شده از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک، به -3-5-2

.جهت محاسبه ارزش فعلی حداقل مبالغ اجاره، از نرخ ضمنی سود تضمین شده اجاره استفاده می گردد. اندازه گیری می شود« مبالغ اجاره

دارايی هاي ثابت مشهود -3-5

درآمد عملیاتی و بهاي تمام شده درآمد عملیاتی- 3-3

مخارج پیمان- 3-3-3

هرگاه بتوان ماحصل یک پیمان بلندمدت را به . درآمد پیمان به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه گیری میشود- 3-3-1

با توجه به میزان تکمیل پیمان در تاریخ صورت وضعیت مالی و )گونه ای قابل اتکا برآورد کرد، سهم مناسبی از درآمد و مخارج کل پیمان 

هرگاه ماحصل یک پیمان بلندمدت را . به ترتیب به عنوان درآمد و هزینه شناسایی میشود (متناسب با نوع عملیات و صنعت مورد فعالیت

درآمد تا میزان مخارج تحمل شدها ی که احتمال بازیافت آن وجود دارد شناسایی میشود ، و  (الف): نتوان به گون های قابل اتکا برآورد کرد

درآمد پیمان ، بیانگر ارزش کار انجام شده طی سال می باشد که با توجه . مخارج پیمان در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود (ب)

.  محاسبه گردیده و در نتیجه در برگیرنده مبالغ صورت وضعیت نشده نیز میباشد3-3-2به میزان تکمیل پیمان طبق روش مندرج در بند 

، زیان مربوط، فورا به عنوان هزینه دوره  (کل مخارج پیمان از کل درآمد پیمان تجاوز کند)هرگاه انتظار رود که پیمان منجر به زیان گردد 

.شناسایی و در سرفصل بهای تمام شده درآمد عملیاتی منعکس میشود

میزان تکمیل پیمان با استفاده از نسبت مخارج تحمل شده پیمان جهت انجام کار انجام شده تا تاریخ صورت وضعیت مالی به برآورد کل - 3-3-2

.مخارج پیمان تعیین میشود

مخارجی که بین پیمان ها مشترک بوده و تسهیم آن به  (ب)مخارجی که مستقیما با یک پیمان مشخص مرتبط است،  (الف)مخارج پیمان مشتمل بر 

.سایر مخارجی که به موجب مفاد پیمان مشخصا قابل مطالبه از کارفرما است ، میباشد (ج)پیمان های جداگانه امکانپذیر است، و 

مخارج تامین مالی - 3-4

« دارایی هاى واجد شرایط»مخارج تأمین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى می شود به استثناى مخارجى که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل 

.است
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 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

تعداد كاركنان- 1-3

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

گـروه

اهـم رويـه هـاي حسـابـداري- 3

شرکت

:استاندارهاي حسابداري جديد و تجديد نظر شده- 2

:استانداردهاي حسابداري جديد و تجديد نظر شده مصوب كه هنوز الزم االجراء نیستند- 2-2

:آثار بااهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در سال جاری الزم االجرا هستند، به شرح ذیل است-2-1

«مالیات بر درآمد» با عنوان 35استاندارد حسابداري - 2-1-1
.اجرای استاندارد فوق آثاری بر روی صورت های مالی شرکت نداشته است 

2-2-1-   و  با18و تغییرات استاندارد حسابداری  "افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر"و  "مشارکت ها"، "صورت های مالی تلفیقی"، "ترکیب های تجاری" به ترتیب تحت عناوین 41 لغایت 38استانداردهای حسابداری 

به ترتیب20.رسد اجرای آن دارای آثار با اهمیت آتی باشد های مالی به کار برده نشده است و به نظر نمی ، استانداردهای مزبور در تهیه این صورت(1400/01/01از تاریخ )توجه به تاریخ الزم االجرا شدن استانداردهای فوق   

سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکت خاص"و"صورت های مالی جداگانه"تحت عناوین  "

.رسد اجرای آن دارای آثار با اهمیت آتی باشد های مالی به کار برده نشده است و به نظر نمی ، استانداردهای مزبور در تهیه این صورت(1400/01/01از تاریخ )با توجه به تاریخ الزم االجرا شدن استانداردهای فوق 

مبانى اندازه گیري استفاده شده در تهیه صورت هاى مالى- 3-1 

11

در موارد مقتضی از جمله در دارایی های زیستی غیر مولد از. صـورت هـای مـالـی تلفیقی گروه و شرکت اصلی اساساً بـر مبنـای بهـای تمـام شـده تـاریخـی تهیـه شده است

.ارزش های جاری استفاده شده است

شامل شرکتهای ماد گستر نصر،  (شرکت های تحت کنترل شرکت اصلی  )صورت هاى مالى تلفیقى حاصل تجمیع اقالم صورت هاى مالى شرکت اصلی و شرکت هاى فرعى -3-2-1

پس از حذف معامالت و مانده حساب هاى درون گروهى و سود و زیان . سازه نصر زاگرس و مائده جهاد نصر می باشد که صد درصد سهام آنها متعلق به شرکت اصلی می باشد

.تحقق نیافته ناشى از معامالت فیمابین است

در مورد شرکت هاى فرعى تحصیل شده طى سال، نتایج عملیات آنها از تاریخى که کنترل آنها به طور مؤثر به شرکت اصلى منتقل می شود و در مورد شرکت هاى فرعى - 3-2-2

.واگذار شده، نتایج عملیات آنها تا زمان واگذارى، در صورت سود و زیان تلفیقى منظور می گردد

.صورت های مالی تلفیقی با استفاده از رویه های حسابداری یکسان در مورد معامالت و سایر رویدادهای مشابهی که تحت شرایط یکسان رخ داده اند، تهیه می شود- 3-2-3

:مبـانـی تـلفیـق  - 3-2 



.صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز و مرتبط با فعالیت شرکت -ی

(سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

تـاريخچـه و فعـالیت - 1

تاريخچه- 1-1

10

 در تاریخ 10660035931شرکت جهاد نصر کرمانشاه به شناسه ملی . و شرکت های فرعی آن است  (شرکت اصلی  )گروه شامل شرکت جهاد نصر کرمانشاه 

 دراداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان کرمانشاه به 1371/07/14 مورخ 2238 به صـورت شرکت سهـامی خـاص تاسیس و طـی شمـاره 1371/07/12

 خانه سازی و محل فعالیت اصلی آن در شهر 12 و 11نشانی مرکز اصلی شرکت کرمانشاه ، شهرک متخصصین ، خیابان شهید کاویانی ، بلوک . ثبت رسیده است 

.کرمانشاه واقع است

انجام کلیه فعالیتهای مطالعاتی خدمات فنی و مهندسی مشاوره ای طراحی اجـرایی طـرح و ساخت مدیریت پیمان ، نظارت بر طرحهای عمرانی و مشارکت و (الف 

سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز واگذاری و فروش واحد های تجاری مسکونی و زارعی کشاورزی آتشبازی و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از

:کشور در همه زمینه ها مشتمل بر 

مبـادرت به کلیه معامالت و فعالیتهای بازرگانی و کلیه معامالت و عملیـاتی که مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به تمـام یا هر یک از موضـوعـات مذکور باشد ، در  _ج 

.داخل یا خارج از کشور از قبیل اجاره و خرید و فروش مصالح 

در برگیرنه امور مربوط به بندها، سدها ، ساختمان نیروگاه آبی ، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب ، مخازن شبکه های توزیع آب شبکه های جمع )رشته آب  _

آوری و انتقال فاضالب ، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی ، سـازه های دریایی و سـاحلـی ، احـداث حوضچـه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان 

 .(تصفیه خانه های آب و فاضالب و نظایر آن  (سیویل)و عملیات ساختمانی 

 فعالیت اصلی شرکت جهاد نصر کرمانشاه طی سال مورد گزارش انجام پروژه های پیمانکاری و شرکت هاى فرعى آن عمدتا در زمینه هاى انجام پروژه های پیمانکاری و 

. اساسنامه ، به شرح زیر می باشد2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده . فعالیت های کشاورزی می باشد

.استفاده از مواد ناریه و انجام عملیات آتشباری در طرح های عمرانی  _د 

در برگیرنده امور مربوط در زمینه آبیاری ، بهسازی و اصالح اراضـی ، احـداث حوضچـه ها و استخـرهای پرورش مـاهی و تکثیر ماهی ، عملیات )رشته کشاورزی  _

 .(مربوط در امور دامپروری ، شیالت و آبزیان و نظایر آن 

اجاره و استیجـاره ماشین آالت و تحصیل و ارائه نمایندگیهای مختلف داخلی و خارجی جهت تهیه ، تامین و صدور انواع تجهیـزات و ماشین آالت و قطعات یدکی  _ب 

.و ملزومات مورد نیاز آنها در ارتباط با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

(در برگیرنده امور مربوط به پیمانکاری تاسیسات و و تجهیزات صنایع ، استخراج ، فرآوری ، ذخیره ، تبدیل مواد خام معدنی )رشته صنعت و معدن  _

در برگیرنده امور مربوط به ساخت راهها ، نظیر جـاده های اصلی و فرعـی ، بزرگراههـا ، راههـای ریلی ، باند فـرودگاه ، تونلها ،پلها ، راههای زیر )رشته حمل و نقل  _

 .(زمینی و سیستم های حمل و نقل ، عملیلت آسفالتی و نظایر آن 

شبکه گـاز رسـانی ، تـاسیسـات مکانیکـی و هیدرو مکانیکی ،  "آب ، نفت و گاز  "در برگیـرنده امـور مربـوط به خطـوط انتقـال  )رشته تاسیسات و تجهیـزات  _

و انتقـال زبـاله و تاسیسات  و تجهیزات تصفیه خانه های آب و  (آب ، گاز ، برق ، فاضالب  )سیستم های سـرد کننـده ساختمان تاسیساـت و تجهیـزات سـاختمـان 

.سیستم های خبر و هشدار دهنده و نظایر آن  (....آسانسور ، پله برقی و  )فاضالب ، وسایل انتقال 

در برگیرنده امور مربوط به سرمایه گذاری ، مشارکت در طـراحی ، سـاخت ، راه اندازی ، فروش ، بهـره برداری ، تجهیز ، آمـاده سازی و واگذاری )رشته ساختمان  _

 .(واحدهای اداری ، تجاری ، مسکونی ، صنعتی و اماکن ورزشی 

فعالیت هاي اصلی شركت - 1-2

.ایجاد تعمیر گاههای تخصصی ماشین آالت و ارائه خدمات تعمیر گاهی  _و 

شرکت در مـزایده ها و مناقصات دولتی و خصـوصی در داخـل یا خارج از کشور ، شـرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی ، اخذ تسهیالتی بانکی از کلیه بانکها  _ه 

و موسسـات مـالـی و اعتبـاری سـراسـری کشور ، مشارکت و سرمـایه گـذاری با اشخـاص حقیقی و حقـوقی در موضوع فعالیت شر کت ،



1398سال 1399سال يادداشت

 ریال ریال

: جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

 51,234,198,443  (80,673,636,014) 30از عملیات (مصرف)نقد حاصل 

(7,367,291,513) (4,199,279,354) پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 43,866,906,930  (84,872,915,368) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی  (خروج)جریان خالص ورود 

:جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمايه گذاري 

 13,856,591,545   59,300,000,081  دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

(2,859,304,164) (20,670,427,588) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

 887,797,005    - دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

 11,885,084,386   38,629,572,493  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

 55,751,991,316  (46,243,342,875) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

: جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی 

 40,500,000,000    - دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

(3,158,890,411)   - پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(21,180,214,367) (25,166,220,655) پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(33,689,610,800) (14,597,114,300) پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(17,528,715,578) (39,763,334,955) جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

 38,223,275,738  (86,006,677,830) در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

 59,586,717,941   97,809,993,679  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

11,803,315,84997,809,993,679مانده موجودی نقد در پایان سال

3123,367,458,68019,990,000,000معامالت غیر نقدی

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 
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.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

صورت جريان هاي نقدي



جمع كلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمايه

 ریال ریال ریالریال

365,219,728,126 145,219,728,126 20,000,000,000 200,000,000,000 1398/01/01مانده در 

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال 

91,252,820,431 91,252,820,431 1398سود خالص سال 

(72,000,000,000)(72,000,000,000)سود سهام مصوب

(4,320,000,000)(4,320,000,000) پاداش هیات مدیره

380,152,548,557 160,152,548,557 20,000,000,000 200,000,000,000 1398/12/29مانده در

1399تغییرات حقوق مالکانه درسال 

90,471,066,639 90,471,066,639 1399سود خالص سال 

(30,000,000,000)(30,000,000,000)سود سهام مصوب

(1,800,000,000)(1,800,000,000)پاداش هیات مدیره

1399/12/30مانده در      200,000,000,000 20,000,000,000 218,823,615,196 438,823,615,196

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 
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.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است



1399/12/301398/12/29يادداشت

 ریال ریالدارايی ها

دارايی هاي غیر جاري

145,129,612,231 152,500,607,663 13    دارایی های ثابت مشهود

1,311,386,300 1,311,386,300 14    دارایی های نامشهود

174,436,906,924 174,436,906,924 15    سرمایه گذاری های بلند مدت

320,877,905,455 328,248,900,887 جمع دارايی هاي غیر جاري

دارايی هاي جاري

115,049,151,500 97,722,185,867 16    پیش پرداخت ها

37,079,204,270 130,808,650,440 17    موجودی مواد و کاال

2,514,258,902,260 2,547,290,471,027 19    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

97,809,993,679 11,803,315,849 20    موجودی نقد

2,764,197,251,709 2,787,624,623,183 جمع دارايی هاي  جاري

3,085,075,157,164 3,115,873,524,070     جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

200,000,000,000 200,000,000,000 21    سرمایه 

20,000,000,000 20,000,000,000 22    اندوخته قانونی 

160,152,548,557 218,823,615,196     سود انباشته 

380,152,548,557 438,823,615,196 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی هاي غیر جاري

13,643,600,019 16,319,761,244 23    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

13,643,600,019 16,319,761,244 جمع بدهی هاي غیر جاري

بدهی هاي جاري

1,252,113,719,319 1,601,050,357,314 24    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

126,585,822,000 120,988,707,700 25    سود سهام پرداختنی

12,199,279,354 16,300,000,000 26    مالیات پرداختنی

131,003,441,550 115,761,373,069 27    تسهیالت مالی

169,223,705,996 55,708,802,537 28    ذخایر

1,000,153,040,369 750,920,907,010 29    پیش دریافت ها

2,691,279,008,588 2,660,730,147,630     جمع بدهی هاي جاري

2,704,922,608,607 2,677,049,908,874   جمع بدهی ها

3,085,075,157,164 3,115,873,524,070 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1399 اسفند 30در تاريخ 

صورت وضعیت مالی 

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 
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.يادداشت هاي توضیحی ، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است 



1398سال 1399سال يادداشت

ريـالريال

52,036,893,362,7392,202,931,693,718درآمـدهای عملیاتی

(1,945,538,339,329)(1,827,944,382,416)6بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

208,948,980,323257,393,354,389ســود نـاخـالـص 

(237,463,569,998)(265,774,379,315)7هـزینه هـای اداری و عمـومی

86,038,596,33038,438,213,474سایر درآمدها

(44,648,869,630)(28,623,068,428)9سایر هزینه ها 

13,719,128,235(79,409,871,090)عملیـاتـی   (زیان)ســود 

(23,683,655,917)(26,724,152,174)11هزینه های مالی

12204,905,089,903113,416,627,467سـایـر درآمـد هـای غیرعملیـاتـی  

98,771,066,639103,452,099,785ســود قبـل از مـالیـات 

هزینه مـالیـات بــردرآمـــد 

(199,279,354)(300,000,000)سال جاری 

(12,000,000,000)(8,000,000,000)سال های قبل

90,471,066,63991,252,820,431ســود خـــالـص 

6

.از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال می باشد ،صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است 

 (سهـامی خـاص)شـركت جهـاد نصـركرمـانشـاه 

صورت سـود و زيـان 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

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



1398سال 1399سال يادداشت

 ریال ریال

: جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

 37,474,140,489  (77,146,835,043) 30از عملیات (مصرف )نقد حاصل 

(7,644,768,388) (5,474,570,358) پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 29,829,372,101  (82,621,405,401) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

:جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمايه گذاري 

 13,856,591,545   59,363,669,925  دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

(7,331,248,164) (21,028,227,588) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

 887,797,005    - دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده بانکی

 7,413,140,386   38,335,442,337  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

 37,242,512,487  (44,285,963,064) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

: جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی 

 60,500,000,000    - دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

(3,158,890,411)   - پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(21,180,214,367) (27,795,445,916) پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(33,689,610,800) (14,597,114,300) پرداخت های نقدی بابت سود سهام

 2,471,284,422  (42,392,560,216) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

 39,713,796,909  (86,678,523,280) در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

 61,677,925,482   101,391,722,391  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

14,713,199,111101,391,722,391مانده موجودی نقد در پایان سال

3123,367,458,6800معامالت غیر نقدی

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

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

صورت جريان هاي نقدي تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

5



جمع كلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمايه

 ریال ریال ریال ریال

345,040,056,774 125,040,056,774 20,000,000,000 200,000,000,000 1398/01/01مانده در

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال 

61,045,049,491 61,045,049,491 1398سود خالص سال 

(72,000,000,000)(72,000,000,000)سود سهام مصوب

(4,320,000,000)(4,320,000,000)پاداش هیات مدیره

329,765,106,265 109,765,106,265 20,000,000,000 200,000,000,000 1398/12/29مانده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه درسال 

71,512,552,837 71,512,552,837 1399سود خالص سال 

(30,000,000,000)(30,000,000,000)سود سهام مصوب

(1,800,000,000)(1,800,000,000)پاداش هیات مدیره

369,477,659,102 149,477,659,102 20,000,000,000 200,000,000,000 1399/12/30مانده در 

 (سهامی خاص )شركت جهاد نصركرمانشـاه 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

 4

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



1399/12/301398/12/29يادداشت

 ریال ریالدارايی ها

:دارايی هاي غیر جاري 

258,131,000,314 259,894,764,155 13    دارایی های ثابت مشهود

1,350,629,470 1,383,438,470 14    دارایی های نامشهود

54,886,906,924 55,636,906,924 15    سرمایه گذاری های بلند مدت

314,368,536,708 316,915,109,549 جمع دارايی هاي غیر جاري

دارايی هاي جاري

115,868,738,167 98,106,146,450 16    پیش پرداخت ها

37,173,254,270 130,808,650,440 17    موجودی مواد و کاال

2,404,460,000 2,914,568,000 18   دارایـی هـای زیستی غیرمـولـد

2,558,320,032,480 2,566,619,003,104 19   دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

101,391,722,391 14,713,199,111 20    موجودی نقد

- 2,815,158,207,308 - 2,813,161,567,105 جمع دارايی هاي  جاري

3,129,526,744,016 3,130,076,676,654     جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

200,000,000,000 200,000,000,000 21    سرمایه 

20,000,000,000 20,000,000,000 22    اندوخته قانونی 

109,765,106,265 149,477,659,102     سود انباشته 

329,765,106,265 - 369,477,659,102 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی هاي غیر جاري

13,643,600,019 16,319,761,244 23    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

13,643,600,019 - 16,319,761,244 جمع بدهی هاي غیر جاري

بدهی هاي جاري

1,423,309,204,901 1,667,221,314,918 24    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

126,585,822,000 120,988,707,700 25    سود سهام پرداختنی

12,255,536,607 16,387,886,226 26    مالیات پرداختنی

153,991,934,701 141,961,373,069 27    تسهیالت مالی

63,756,870,188 42,322,536,511 28    ذخایر

1,006,218,669,334 755,397,437,884 29    پیش دریافت ها

2,786,118,037,731 - 2,744,279,256,308     جمع بدهی هاي جاري

2,799,761,637,750 - 2,760,599,017,552   جمع بدهی ها

3,129,526,744,016 3,130,076,676,654 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

3

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

صورت وضعیت مالی تلفیقی

1399 اسفند 30در تاريخ 

.يادداشت هاي توضیحی ، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است 



1398سال 1399سال يادداشت

ريـالريـال

52,056,141,698,4212,228,015,203,461درآمـدهای عملیاتی

(1,957,337,969,125)(1,853,268,801,091)6بهای تمام شده درآمـدهای عملیاتی

202,872,897,330270,677,234,336ســود نـاخـالـص 

(255,435,429,699)(272,740,355,914)7هـزینه هـای اداری و عمـومی

86,038,596,33038,438,213,474سایر درآمدها

(44,648,869,630)(28,623,068,428)9سایر هزینه ها

(23,463,873,422)100استثنایی-خسارت بالیای طبیعی

(14,432,724,941)(92,451,930,682)زیان عملیـاتـی 

(26,672,149,068)(32,564,884,284)11هزینه های مالی

12206,136,287,779117,286,628,108سایر درآمدهاى غیرعملیاتى

81,119,472,81376,181,754,099ســود قبـل از مـالیـات 

هزینه مـالیـات بــردرآمـــد 

(255,536,607)(387,886,226)سال جاری 

(14,881,168,000)(9,219,033,750)سال های قبل

71,512,552,83761,045,049,491ســود خـــالـص 

.يادداشت هاي توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است

 (سهـامی خـاص)شـركت جهـاد نصـركرمـانشـاه 

صورت سـود و زيـان تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

2

.از آنجائیکه اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زيان جامع تلفیقی محدود به سود خالص تلفیقی سال می باشد ،صورت سود و زيان جامع تلفیقی ارائه نشده است 



شماره صفحـه 

2

3

4

5

 (سهامی خاص)صـورت هـاي مـالـی اسـاسـی شركت جهـاد نصـركرمـانشـاه - ب

6

7

8

9

10-44

سمـت  اعضـاي هیـات مـديـره 

ريیس هیات مـديـره   آقــاي هاشم پور حسینقلی

نايب ريیس هیات مديره  و مديرپروژه  آقــاي بهـروز حسن خـواه

 عضو هیات مديره  و مدير عامل  آقــاي داريوش افشاريان

عضو هیات مديره   آقــاي كیومرث محمدي نیا

عضو هیات مديره   آقــاي شهريـار نیـري دوآبـی 

1

 (سهامی خاص)شركت جهاد نصركرمانشـاه 

صورت هاي مالی تلفیقی گـروه و شركت 

1399 اسفند 30سال مالی منتهی به 

يـادداشت هـاي تـو ضیحـی -  ج

  بـه تايید هیـات 1400/05/20صـورت هـاي مــالـی تلفیقی گـروه و شركت طبق استاندارد هاي حسابـداري تهیـه شـده و در تـاريـخ 

.مـديـره شركت رسیده است 

صورت سود و زیان •      

صورت وضعیت مالی •     

صورت تغییرات در حقوق مالکانه •     

مجمـع عمـومـی  عادي صـاحبـان سهـام 

بـا احتـرام 

صورت جریان های نقدی •     

صورت جریان های نقدی تلفیقی •      

امضــا

مـربـوط بـه سال مـالـی منتهی  بـه  (سهـامی خـاص  )بـه پیوست صـورت هـاي مـالـی تلفیقی گـروه و شركت جهـاد نصـركرمانشـاه 

: تقـديم می شـود ، اجـزاي تشکیل دهنـده صـورت هـاي مـالـی بـه قـرار زيـر است 1399 اسفند 30

صـورت هـاي مـالـی اسـاسـی تـلفیقی گـروه - الف 

صورت سود و زیان تلفیقی •      

صورت وضعیت مالی تلفیقی •      

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی •      


