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(مبالغ به میلیون ریال)

عملیات در حال تداوم

5205,90032,435542,816    درآمد های عملیاتی

(167,343)(9,856)(89,650)6    بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

116,25022,579375,473    سود ناخالص 

(39,615)(20,924)(22,609)7    هزینه های  فروش، اداری و عمومی 

812,95180461,751     سایر درآمدها

(103,815)(96,564)(72,001)9     سایر هزینه ها

293,794(94,105)34,591عملیاتی  (زیان)    سود 

(7,967)(2,722)(8,575)10    هزینه های مالی

119032,1404,117     سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

289,944(94,687)26,919عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (زیان)    سود 

(1,613)(550)240    هزینه مالیات بر درآمد

288,331(95,237)26,919خالص   (زیان)سود 

سود هر سهم

:سود پایه هر سهم

979(314)115(ریال)        عملیاتی 

(18)(4)(25)(ریال)        غیر عملیاتی 

961(318)1290(ریال)سود پایه هر سهم 

1400سال 

گزارش مالی میان دوره ای

ماهه منتهی به6   

1400/03/31

.ازآنجائیکه اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره مالی  می باشد، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است

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

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

صورت سود و زیان 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

یادداشت 
ماهه منتهی به6   

1401/03/31

  2



(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30یادداشت 
دارایی ها

  دارایی های غیرجاری
13355,037370,680    دارایی های ثابت مشهود 

142,3212,321    دارایی های نامشهود 

15932932    سرمایه گذاری های بلندمدت

168641,960    دریافتنی های بلند مدت

359,154375,893  جمع دارایی های غیرجاری 

  دارایی های جاری
178,890714    پیش پرداخت ها

181,024,213907,333    موجودی مواد وکاال

16824,996982,761    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

1921,46835,732    موجودی نقد 

1,879,5671,926,540  جمع دارایی های جاری 

2,238,7212,302,433جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها
حقوق مالکانه 

20300,000300,000    سرمایه

2130,00030,000    اندوخته قانونی

813,565816,646    سود انباشته

1,143,5651,146,646  جمع حقوق مالکانه

بدهی ها
  بدهی های غیرجاری

2571,81245,879    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

71,81245,879  جمع بدهی های غیر جاری 

  بدهی های جاری
2269,524173,634    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 

2401,063    مالیات پرداختنی

26847,752887,474    سود سهام پرداختنی

23106,06847,737    تسهیالت مالی

1,023,3441,109,908  جمع بدهی های جاری

1,095,1561,155,787  جمع بدهی ها

2,238,7212,302,433جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1401 خرداد 31به تاریخ 
صورت وضعیت مالی 

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

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

گزارش مالی میان دوره ای
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(مبالغ به میلیون ریال)

جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه

1400/10/01300,00030,000816,6461,146,646مانده در 

1401/03/31تغییرات حقوق مالکانه  در دوره شش ماهه منتهی به 

1401/03/310026,91926,919سود خالص دوره شش ماهه منتهی به 

(30,000)(30,000)00سود سهام مصوب

1401/03/31300,00030,000813,5651,143,565مانده در 

1399/10/01300,00030,0001,065,3151,395,315مانده در 

1400/03/31تغییرات حقوق مالکانه  در دوره شش ماهه منتهی به 

(95,237)(95,237)1400/03/3100سود خالص دوره شش ماهه منتهی به 

(537,000)(537,000)سود سهام مصوب

1400/03/31300,00030,000433,078763,078مانده در 

1399/10/01300,00030,0001,065,3151,395,315مانده در 

1400/09/30تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

1400/09/3000288,331288,331سود خالص سال مالی منتهی به  

(537,000)(537,000)00سود سهام مصوب

1400/09/30300,00030,000816,6461,146,646مانده در 

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

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 
صورت تغییرات در حقوق مالکانه

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 
گزارش مالی میان دوره ای
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(مبالغ به میلیون ریال)

یادداشت 
ماهه منتهی به6   

1401/03/31

ماهه منتهی به6   

1400/03/31
1400سال 

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی 

2759,27213,209232,719    نقد حاصل از عملیات

(550)(550)(1,063)    پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

58,20912,659232,169جریان خالص  ورود  نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی 

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(4,787)(3,602)(2,444)    پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

0040,000    دریافت های  ناشی از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0(12)0     پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

(40,000)(20,000)0     پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

11531,643    دریافت های ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها

(3,144)(23,461)(2,443)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری   (خروج)جریان خالص

229,025(10,802)55,766نقد قبل از فعالیت های تامین مالی   (خروج)جریان خالص ورود

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

100,00090,00090,000    دریافت های ناشی از تسهیالت

00(50,000)پرداخت های نقدی بابت قرض الحسنه دریافتی از سرمایه گذاری تدبیر

(44,189)0(45,810)    پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

0050,000دریافت های نقدی حاصل از قرض الحسنه دریافتی از سرمایه گذاری تدبیر

(6,041)0(4,434)    پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(291,555)(78,558)(69,722)    پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(201,785)11,442(69,966)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی   (خروج)جریان خالص ورود

64027,240(14,200)در موجودی نقد (کاهش)    خالص افزایش 

35,7328,5758,575    مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

(83)(34)(64)    تاثیر تغییرات نرخ ارز

21,4689,18135,732    مانده موجودی نقد در پایان دوره

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

صورت جریان های نقدی 
1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

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

گزارش مالی میان دوره ای
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تاریخچه و فعالیت- 1

تاریخچه- 1-1

فعالیت اصلی شرکت-  1-2

تعداد کارکنان-   1-3 

 1401/03/31 1400/09/30

 نفر نفر

66 کارکنان رسمی

7880 کارکنان قراردادی

8486

:استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب - 2

 و بعد از آن الزم االجرا است و انتظار می رود بکارگیری استاندارد 1401/01/01 با عنوان آثار تغییردر نرخ ارز از تاریخ 16استاندارد حسابداری -  2-2-1

.فوق الذکر آثار با اهمیتی بر نتایج شرکت نداشته باشد

آثار احتمالی با اهمیت ناشی از اجرای استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند ، به - 2-2

:شرح زیر است

استاندارد حسابداری جدید و تجدید نظر شده که در دوره جاری الزم االجرا شده است و بر صورت های مالی آثار با اهمیتی داشته -  2-1

:است 
 و 1400/01/01 با عناوین اندازه گیری ارزش منصفانه و مالیات بر درآمد که به ترتیب از تاریخ 35 و 42استاندارد های حسابداری شماره  -2-1-1

 و بعد از آن الزم االجرا است  بطور کلی تاثیر قابل مالحظه ای بر شناخت، اندازه گیری و گزارشگری اقالم صورت های مالی نخواهد داشت و 1399/01/01

.انتظار می رود آثار با اهمیت آتی بر عملیات شرکت نداشته باشد

.فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید و فروش پودر و عصاره شیرین بیان بوده است-  1-2-3

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران بــه ثبت 13633 تحت شماره 1348 دی ماه 11در تاریخ  (سهامی عام) شرکت تولید و صادرات ریشمک 

 انتقالی دراداره ثبت شرکتهای شیراز به ثبت رسیده و در تاریخ 25 پس از انتقال دفتر شرکــت از تــهران بــه شیراز تحت شماره  1350رسیده و در سال 

طبق آگهی شماره .  انتقال یافت40038 انتقالی به 25 با توجه به تعیین تکلیف شرکت های دارای شماره ثبت مکرر، شماره ثبت شرکت از 1393/04/30

شرکت )،  شرکت کارخانجات تولید و توسعه صادرات شیرین بیان زرقان 1394/08/23 اداره ثبت شرکت های شیراز در تاریخ 139430411137008613

 اداره ثبت شرکت های شیراز در 139530411137009684طبق آگهی شماره . به ارزش دفتری در شرکت تولید و صادرات ریشمک ادغام گردید  (فرعی

 در بازار دوم 1395/10/01شرکت تولید و صادرات ریشمک در تاریخ . ، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید1395/08/24تاریخ 

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی  .   نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت گردیده است1395/12/23فرابورس ، پذیرش و در تاریخ 

نشانی دفتر مرکزی شرکت شیراز، تقاطع بلوار امیر کبیر و بلوار باهنر و محل کارخانه های آن در شهر . است (سهامی عام)شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر

. می باشد10530010540کد شناسه ملی شرکت به شماره . واقع است (منطقه لپویی و بخش مرکزی)زرقان 

: میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام شرکت، طی دوره مالی و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است

 تن 3000 به منطقه لپویی انتقال یافته و به بهره برداری رسیده و پروانه بهره برداری آن در دوره مالی با ظرفیت 1397کارخانه شیراز در سال -  1-2-2

.پودر و عصاره اخذ شده است

گزارش مالی میان دوره ای

ایجاد تاسیس و تصدی واحد های تولیدی و صنعتی و بازرگانی و خدماتی مرتبط با  " بند الف اساسنامه 2موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده - 1-2-1

انواع فرآورده های گیاهی، غذایی و داروئی و نیز مبادرت به هر گونه عملیات مالی  ،  بازرگانی و نیز خرید و فروش کاال در داخل و خارج از کشور می 

  که  توسط  اداره کل صنایع استان 1393/12/14و 1376/12/28  به ترتیب مورخ 84991 و 0818188به موجب پروانه های  بهره برداری شماره  ".باشد

 تن  300 و کارخانه زرقان با ظرفیت 1351/06/06 تن  عصاره در تاریخ 1000  تن پودر و 1600فارس صادر شده، بهره برداری از کارخانه شیراز با ظرفیت 

. آغاز گردیده است1349/08/20 تن عصاره در تاریخ 300پودر و 
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تسعیر ارز- 3-3 

دلیل استفاده از نرخ ارزنوع ارزمانده و معامالت مرتبط
بخشنامه های صادره ریال271،928دالردریافتنی های ارزی

نرخ بانک مرکزی ریال42،000دالرنقد و بانک
نرخ بانک مرکزی ریال44،259یورونقد و بانک

 روش استهالك نوع دارایی
 خط مستقیم ساختمان

 خط مستقیم و
 نزولی

 خط مستقیم و
 نزولی

 خط مستقیم وسایل نقلیه

 خط مستقیم اثاثیه ومنصوبات

 ابزارآالت

بانک مرکزی
بانک مرکزی

دارایی های ثابت مشهود-  3-5 

درمواردی . برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرارمی گیرد، استهالك از اول ماه  بعد محاسبه  و در حساب ها منظورمی شود- 3-5-2-1 

 ماه 6پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از  (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی)که هریک از دارایی های استهالك پذیر

در این صورت چنانچه .  درصد نرخ استهالك منعکس در جدول باالست30متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد،  میزان استهالك آن برای مدت یاد شده معادل 

مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است به باقی مانده مدت پیش بینی شده برای استهالك دارایی در این جدول % 70محاسبه استهالك بر حسب مدت باشد 

.اضافه خواهد شد

.در سایر موارد ، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود - ب

.تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط ، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود - الف

:تفاوت ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود -3-3-2

 ساله15 و 12،10،8،6 ،5،4
15%

 ماشین آالت و تجهیزات

اقالم پولی ارزی با نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ  صورت وضعیت مالی و اقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ  ارز قابل -3-3-1

:نرخ های قابل دسترس به شرح زیر است. دسترس ارز در تاریخ انجام معامله ، تسعیرمی شود 

دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه  (شامل عمر مفید برآوردی)استهالك دارایی هاى ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار - 3-5-2

 و اصالحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر 1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149استهالکات موضوع ماده 

:شود محاسبه مى

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با . شود دارایی هاى ثابت مشهود،  برمبناى بهاى تمام شده اندازه گیری مى- 3-5 -1 

استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان . مستهلک می شود

.وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد

.است« دارایی های واجد شرایط »  مخارج تامین مالی دردوره وقوع به عنوان هزینه شناسائی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل 

 ساله25و15،10،8،6،5 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

 نرخ استهالك
ساله25 و 15و 10

نرخ تسعیر
سامانه سنا

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

.درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاال در زمان تحویل کاال به مشتری شناسایی می شود- 3-2-1

.درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی می شود

.صورتهای مالی اساساً برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است- 3-1-1

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی-  3-1 

درآمد عملیاتی- 3-2 

گزارش مالی میان دوره ای

اهم رویه های حسابداری-  3 

یکساله

15%و12%
 تاسیسات و محوطه سازی

 ساله6 و 4 

ساله15 و 10،8،6 ،5،4،3

مخارج تامین مالی- 3-4 
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روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی
خط مستقیمساله3نرم افزارها

 روش مورد استفاده

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

در این صورت . درپایان هر دوره گزارشگری ، در صورت وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد- 3-7-1

چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه . مبلغ باز یافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد

.نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد

آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هر گونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، بطور -  3-7-2

.ساالنه انجام می شود

گزارش مالی میان دوره ای

.دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود- 3-6-1
دارایی های نامشهود-  3-6 

استهالك دارایی های نامشهود، با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی  مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ و روش زیر محاسبه - 3-6-2

:می شود

زیان کاهش ارزش دارایی ها- 3-7 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان- 3-9 

موجودی مواد و کاال- 3-8 

گروه های اقالم مشابه  ارزشیابی می شود ، درصورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص « اقل بهای تمام شده  و خالص ارزش فروش »موجودی مواد و کاال به 

:بهای تمام شده موجودی ها با بکار گیری روش های زیر تعیین می گردد. ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجوی شناسایی می شود

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

 کاالی ساخته شده

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان  (یا واحد مولد وجه نقد )تنها درصورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی - 3-7-4

.زیان کاهش ارزش بالفاصله در سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ  (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی - 3-7-5

نیز  (واحد مولد وجه نقد)برگشت زیان کاهش ارزش دارایی . بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد

.بالفاصله در سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

ارزش اقتصادی . ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هرکدام بیشتر است می باشد(یا واحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی - 3-7-3

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

.های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد

 مواد بسته بندی ، قطعات و لوازم یدکی

 میانگین موزون متحرك(ریشه شیرین بیان) مواد اولیه 

 میانگین موزون متحرك

 میانگین موزون متحرك
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سرمایه گذاری ها- 3-10 

 نحوه اندازه گیری نوع سرمایه گذاری

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

سرمایه گذاری ها

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

گذاری ها

زمان شناخت درآمد نوع سرمایه گذاری

 سایر سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت 

در سهام شرکت ها

 در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام 

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)شرکت سرمایه پذیر 

 در زمان تحقق سود تضمین شده سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

مالیات بر درآمد- 3-11
هزینه مالیات - 3-11-1

مالیات انتقالی- 3-11-2

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 

(سهامی عام)شرکت تولید وصادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

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

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

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

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

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

.محاسبه می شود

 انواع سرمایه گذاری

تهاتر دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری- 3-11-3

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

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

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

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

.در حقوق مالکانه شناسایی می شود

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها- 4

قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری- 4-1

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیرجاری- 4-1-1

مالیات جاری و انتقالی دوره جاری-  3-11-4
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یادداشت
ماهه منتهی به6   

1401/03/31

ماهه منتهی به6  

1400/03/31
1400سال 

1205,90032,435542,816-5فروش خالص

205,90032,435542,816

فروش خالص - 5-1

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

کیلو گرم کیلو گرم کیلو گرم 

           داخلی

00100116100116           پودر شیرین بیان 

00100108100108          عصاره قالبی شیرین بیان

00200224200224

           صادراتی

150,000144,7180050,00043,177           پودر شیرین بیان 

84,00061,18250,00032,211647,000499,415          عصاره قالبی شیرین بیان

234,000205,90050,00032,211697,000542,592

234,000205,90050,20032,435697,200542,816

درصد نسبت به کلمبلغدرصد نسبت به کلمبلغدرصد نسبت به کلمبلغ

205,90010032,21199542,592100اشخاص وابسته- شرکت لیکوگامز گلوبال 

0022412240اشخاص وابسته- آقای حامد مددی 

205,90010032,435100542,816100

ماهه منتهی به 6

1400/03/31
1400سال 

درآمد عملیاتی
بهای تمام شده 

درآمد عملیاتی
سود ناخالص 

درصد سود ناخالص 

به درآمد عملیاتی

درصد سود ناخالص 

به درآمد عملیاتی

درصد سود ناخالص 

به درآمد عملیاتی

فروش خالص

144,71853,255197,9731377263           پودر شیرین بیان 

61,18236,39597,5771597070          عصاره قالبی شیرین بیان

205,90089,650295,5501447069

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

درآمد های عملیاتی- 5

1400سال 

(مبالغ به میلیون ریال)

:جدول مقایسه ای درآمد های عملیاتی و بهای تمام شده - 5-3

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/03/31ماهه منتهی به 6

1400سال 

گزارش مالی میان دوره ای

1401/03/31ماهه منتهی به 6 

:فروش خالص به تفکیک وابستگى اشخاص- 5-2

.انجام شده است  (اشخاص وابسته- شرکت لیکو گامز گلوبال )فروش صادراتی  شرکت بر اساس نرخ های مورد توافق با خریدار خارجی -  5-1-1

1400/03/31ماهه منتهی به 1401/03/316ماهه منتهی به 6 

1401/03/31ماهه منتهی به 6 
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جمععصاره شیرین بیانپودر شیرین بیانجمععصاره شیرین بیانپودر شیرین بیانجمععصاره شیرین بیانپودر شیرین بیان

51,70354,904106,60767,53922,10089,639142,61948,079190,698 (ریشه)مواد مستقیم  

46,52317,59064,11330,69711,10141,79854,91320,76475,677دستمزد مستقیم  

:سربار ساخت 

18,432018,43211,528011,52820,854020,854دستمزد غیر مستقیم

5862,0322,6187924911,2831,4741,2842,758مواد غیر مستقیم

17,08573917,82416,26379817,06132,7111,56134,272استهالك

4,3022294,5313,7783314,1097,7956578,452بیمه اموال

2,0565912,6471,8285042,3327,4832,0569,539هزینه مواد غذایی

8,3362,20310,5391,9464732,4195,7401,4187,158کمک های غیر نقدی

13,8295,96119,7908,4902,10910,59921,7215,28027,001( درصد سربار تولید10اقالم کمتر از )سایر 

162,85284,249247,101142,86137,907180,768295,31081,099376,409

سهم هزینه های فروش، اداری و : کسر می شود 

عمومی از هزینه های سربار تولید
(3,028)(2)(3,030)(2,338)(3)(2,341)(4,586)(6)(4,592)

(103,815)(11,225)(92,590)(46,659)(3,565)(43,094)(72,001)0(72,001)هزینه های جذب نشده 

87,82384,247172,07097,42934,339131,768198,13469,868268,002بهای تمام شده ساخت

772,16715,143787,310589,96196,690686,651589,96196,690686,651موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

(787,310)(15,143)(772,167)(808,563)(121,205)(687,358)(869,730)(62,995)(806,735)موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

53,25536,39589,650329,8249,85615,928151,415167,343

میلیون ریالکشورنام فروشندهنوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل خرید 

دوره
میلیون ریال

درصد نسبت به کل خرید 

دوره
میلیون ریال

درصد نسبت به کل خرید 

سال

44,7063221,9252584,88139ایراناشخاص وابسته- سجاد احمدی ریشه شیرین بیان

8,126619,8032329,09514ایران اشخاص وابسته- مهران احمدی نژاد ریشه شیرین بیان

1,092118,5872138,51218ایرانخدیجه ابراهیمیریشه شیرین بیان

12,11093,42847,6244ایرانفیض اله احمدیریشه شیرین بیان

19,53614001850ایرانایرج پارساییریشه شیرین بیان

1400سال  1400/03/31ماهه منتهی به 6

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/03/31ماهه منتهی به 1401/03/316ماهه منتهی به 6 

:به تفکیک کشور و مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است (بیش از ده درصد خرید)تامین کنندگان اصلی مواد اولیه . خریداری شده است (ریشه شیرین بیان)مواد اولیه  (  میلیون ریال214،893 میلیون ریال و سال مالی قبل 87،936دوره مشابه قبل  ) میلیون ریال 140،165در دوره مالی مورد گزارش مبلغ - 6-1 

1400سال 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

بهای تمام شده درآمد های عملیاتی - 6

1401/03/31ماهه منتهی به 6 

گزارش مالی میان دوره ای
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واحد اندازه 

گیری
(عملی)ظرفیت معمول ظرفیت اسمی

ماهه 6 تولید واقعی 

1401/03/31منتهی به 

ماهه 6 تولید واقعی 

1400/03/31منتهی به 

 تولید واقعی 

1400سال 

3,000,000410,633101,550173,575351,025کیلو گرم پودر شیرین بیان 

600,000121,721164,375104,650194,375کیلو گرم عصاره قالبی شیرین بیان 

3,600,000532,354265,925278,225545,400

هزینه های فروش ، اداری و عمومی -  7
(مبالغ به میلیون ریال)

ماهه منتهی به6   

1401/03/31

ماهه منتهی به6   

1400/03/31
1400سال 

هزینه های فروش

49000حمل و نقل

416016( درصد هزینه های فروش10اقالم کمتر از )سایر 

906016

هزینه های اداری و عمومی

9,7077,99015,345حقوق و دستمزد و مزایا

9002,5002,500پاداش هیات مدیره 

263361668استهالك 

3,0302,3414,592سهم از هزینه های مشترك سربار تولیدی

1,4973,2083,208هزینه تمدید کارت بازرگانی

1,3191,0273,028حسابرسی

6095071,029هزینه پشتیبانی نرم افزار ها

4,3782,9909,229( درصد هزینه های اداری و عمومی10اقالم کمتر از )سایر 

21,70320,92439,599

22,60920,92439,615

.ظرفیت عملی براساس میانگین تولید سه سال اخیر محاسبه شده است - 6-2-1

.هزینه های جذب نشده به دلیل کاهش تولید محصوالت شرکت ناشی از کاهش فروش صادراتی محاسبه و از بهای تمام شده کسر شده است- 6-2-2

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 
یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

گزارش مالی میان دوره ای

:نتایج زیر را نشان می دهد  (عملی)مقایسه مقدار تولید واقعی شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول -   6-2
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سایردرآمدها- 8

(مبالغ به میلیون ریال)

1400سال 1400/03/31ماهه منتهی به 6 1401/03/31ماهه منتهی به 6 یادداشت

2,3008042,621تفاله-        فروش ضایعات 

110,651059,130-8       سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

12,95180461,751

سایر هزینه ها- 9

(مبالغ به میلیون ریال)

1400سال 1400/03/31ماهه منتهی به 6 1401/03/31ماهه منتهی به 6 

172,00146,659103,815-9       هزینه جذب نشده در تولید 

049,9050       زیان ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

72,00196,564103,815

هزینه های مالی  -  10 

(مبالغ به میلیون ریال)

1400سال 1400/03/31ماهه منتهی به 6 1401/03/31ماهه منتهی به 6 

    وام های دریافتی

8,5752,7227,967       بانک توسعه صادرات 

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 11 

(مبالغ به میلیون ریال)

1400سال 1400/03/31ماهه منتهی به 6 1401/03/31ماهه منتهی به 6 

555703706       سود سهام

101      سود حاصل از سپردهای کوتاه مدت بانکی

01531,642      سود حاصل از حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بانکی و صندوق سپهر تدبیرگران فردا

211630و درآمد باسکول (هزینه)      خالص 

(83)(34)(64)تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات  (زیان)      سود 

3901,3021,821      سایر

9032,1404,117

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

.می باشد ( صورت های مالی 15-1-1به شرح یادداشت )سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی از بابت حساب های دریافتنی تجاری از شرکت لیکوگامز گلوبال - 8-1

.افزایش هزینه های جذب نشده نسبت به دوره مالی قبل  عمدتاً بابت کاهش تولید پودر شیرین بیان می باشد- 9-1
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پایه هر سهم  (زیان)مبنای محاسبه سود - 12

(مبالغ به میلیون ریال)

ماهه منتهی به6   

1401/03/31

ماهه منتهی به6   

1400/03/31
1400سال 

293,794(94,105)34,591عملیاتی- سود ناشی از عملیات در حال تداوم 

000اثر مالیاتی

34,591(94,105)293,794

(3,850)(582)(7,672)غیرعملیاتی- سود ناشی از عملیات در حال تداوم 

(1,613)(550)0اثر مالیاتی

(7,672)(1,132)(5,463)

288,331(95,237)26,919سود خالص

ماهه منتهی به6   

1401/03/31

ماهه منتهی به6   

1400/03/31
1400سال 

تعدادتعدادتعداد

300300300میلیون سهم- میانگین موزون تعداد سهام 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

گزارش مالی میان دوره ای
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دارایی های ثابت مشهود - 13

جمعابزارآالتاثاثه و منصوباتوسایل نقلیهماشین آالت و تجهیزاتتاسیسات و محوطه سازیساختمانزمین

بهای تمام شده

140023,408277,20792,38676,5856,9219,5497486,063مانده در ابتدای سال 

004,52721005004,787افزایش

23,408277,20796,91376,7956,9219,5997490,850 1400مانده در پایان سال 

01,9994450002,444افزایش

1401/03/3123,408279,20697,35876,7956,9219,5997493,294مانده در 

استهالك انباشته

1400041,34918,22417,3913,6154,749785,335مانده در ابتدای سال 

016,7048,9207,1708901,151034,835استهالك

058,05327,14424,5614,5055,9007120,170 1400مانده در پایان سال 

08,9914,5213,581440554018,087استهالك

1401/03/31067,04431,66528,1424,9456,4547138,257مانده در 

1401/03/3123,408212,16265,69348,6531,9763,1450355,037مبلغ دفتری در 

140023,408219,15469,76952,2342,4163,6990370,680مبلغ دفتری در پایان سال 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

. میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی انفجار صاعقه زلزله وسیل بیمه شده است992دارایی های ثابت مشهود تا مبلغ  - 13-1 

. میلیون ریال می باشد23،407 میلیون ریال و 1هزار متر مربع به ترتیب به بهای تمام شده 201.200به مساحت  ( ذیل13-3یادداشت  ) متر مربع و زمین منطقه بیضا 10.000زمین کارخانه زرقان به مساحت  -13-2 

گزارش مالی میان دوره ای

(مبالغ به میلیون ریال)
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با توجه به  برنامه اداره کل حفاظت محیط زیست شیراز درخصوص آلودگی حاصل از فعالیت کارخانه ریشمک و -  13-3 

 قانون، شهرداری خواستار جابه جایی واحد 55 ماده 20شکواییه عدیده مردمی و حادثه آتش سوزی در واحد مذکور مطابق بند

،   ( 1394/07/07طبق مبایعه نامه مورخ  )لذا با توجه به واگذاری زمین محل کارخانه شیراز . مذکور  به مکان مناسب بوده است

 جاده  لپویی به سمت بیضاء ، شمال روستای شیخ عبود به 2بهره برداری از خط تولید جدید واقع در منطقه لپویی ـ کیلومتر 

. آغاز شده است1397 متر مربع از سال 201،200مساحت 

اضافات ساختمان و تاسیسات به ترتیب مربوط به افزایش قیمت بهای تمام شده مربوط به ساختمان های تولیدی  و - 13-4 

.تصفیه خانه صنعتی  واحد لپویی می باشد 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

   16



 

دارایی های  نامشهود - 14
(مبالغ به میلیون ریال)

جمعنرم افزار هاحق امتیاز خدمات عمومی

بهای تمام شده

14002,3201,9844,304مانده در ابتدای سال 

2,3201,9844,304 1400مانده در پایان سال 

1401/03/312,3201,9844,304مانده در 

استهالك انباشته

140001,8781,878مانده در ابتدای سال 

0105105استهالك

01,9831,983 1400مانده در پایان سال 

000استهالك

1401/03/3101,9831,983مانده در 

1401/03/312,32012,321مبلغ دفتری در 

14002,32012,321مبلغ دفتری در پایان سال 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای
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1401/03/311400/09/30یادداشت 

1932932-15سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

932932

تعداد سهام 
درصد سرمایه 

گذاری
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته
ارزش بازارمبلغ دفتریارزش بازارمبلغ دفتری

39203921,5163921,709-501,250(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پردیس 

60613614-6,000(سهامی عام)شرکت لیزینگ ایران وشرق 

202526-2,000(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پویا 

4000400400

5000500500-500,000(سهامی خاص)شرکت ایران وشرق 

3103131-635(سهامی خاص)شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس 

1011-125(سهامی خاص)شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

5320532532

9320932932

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

گزارش مالی میان دوره ای

سرمایه گذاری های بلند مدت- 15

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها بشرح زیر تفکیک می شود - 15-1

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

1400/09/30 1401/03/31

سرمایه گذاری های سریع المعامله 

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

(بورسی و فرابورسی)

سایر شرکت ها 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 
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1400/09/30یادداشت 

خالصخالصکاهش ارزشجمعارزیریالی

تجاری

حساب های  دریافتنی

10816,294816,2940816,294972,704-1-16اشخاص وابسته-  شرکت لیکو گامز گلوبال 

0816,294816,2940816,294972,704

سایر دریافتنی ها

حساب های  دریافتنی

21,57601,57601,576769-1-16اشخاص وابسته- طلب از شرکتهای گروه 

28702870287287اداره کل بازرگانی استان فارس 

2,66202,66202,6623,273(وام مسکن و وام ضروری و ازدواج )کارکنان 

4,11004,11004,1105,181مالیات بر ارزش افزوده

67067067547سایر

8,70208,70208,70210,057

8,702816,294824,9960824,996982,761

ماهه منتهی به6   

1401/03/31

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

3,637,4853,821,174مانده ابتدای دوره مالی

783,6002,041,300فروش محصول

(2,235,661)(1,420,000)وجوه دریافتی طی دوره

79110,672سایر

3,001,8763,637,485

دریافتنی های کوتاه مدت- 16-1

1401/03/31

دالر- مبلغ ارزی 

گزارش مالی میان دوره ای

(مبالغ به میلیون ریال)

 درهم معادل 13،558،882  فقره چک بدون تاریخ جمعا به مبلغ 3شرکت در مقابل طلب ارزی مذکور .  دالر می باشد 3،001،876مانده حساب های در یافتنی ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی  - 16-1-1-1

دوره وصول مطالبات مزبور . وصول گردیده است ( میلیون ریال44،968معادل  ) دالر 150،000 درهم معادل 547،500تا تاریخ تصویب صورت های مالی مبلغ .  دالر از خریدار مذکور اخذ نموده است3،714،762

. روز بوده است 793دوره مورد گزارش 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 
1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

:گردش حساب اسناد دریافتنی ارزی در طی دوره مالی به شرح ذیل بوده است- 16-1-1

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها-  16
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(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

2490(سهامی عام)شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر 

1,253701(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پردیس 

80(سهامی عام)شرکت لیزینگ ایران و شرق

6060(سهامی خاص)شرکت ایران و شرق

68سایر

1,576769

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30

غیر تجاری

8641,960حصه بلند مدت وام کارکنان

8641,960

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

پیش پرداخت های داخلی

758259ریشه شیرین بیان -  خرید  مواد اولیه 
7,0590بیمه دارایی ها

1,073455سایر
8,890714

(مبالغ به میلیون ریال)
1400/09/30تن- مقدار1401/03/31تن- مقداریادداشت

21,042148,3941,016114,836-18ریشه شیرین بیان - مواد اولیه 
2,246806,7352,295772,167پودر شیرین بیان- کاالی ساخته شده 
12762,9954715,143عصاره قالبی شیرین بیان- کاالی ساخته شده 

6,0895,187مواد بسته بندی ، ملزومات و قطعات یدکی 
1,024,213907,333

طلب از شرکت های گروه- 16-1-2

گزارش مالی میان دوره ای

 میلیارد ریال در مقابل خطرات ناشی از سیل ، آتش سوزی ، انفجار وصاعقه بیمه 2،493موجودی مواد و بسته بندی ، کاالی ساخته شده ، قطعات و لوازم یدکی  تا مبلغ - 18-1

.شده است 

با لحاظ نمودن درصد رطوبت محاسبه شده توسط آزمایشگاه شرکت  )موجودی پایان دوره مالی ریشه شیرین بیان با توجه به میزان ریشه خشک خریداری شده طی دوره - 18-2

مضافاً ، موجودی ریشه شیرین . وموجودی ابتدای دوره مالی تعیین می گردد ( ریشه توزین شده)و مصرف ریشه خشک بر اساس گزارش روزانه تولید  (جهت هر محموله خرید

چنانچه درصد کسری یا اضافی انبار گردانی نسبت به . بیان در پایان دوره مالی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به توجه به حجم و وزن مخصوص مشخص می گردد

توضیح اینکه طبق گزارش کارشناس دادگستری .  درصد باشد ، موجودی دفتری مورد قبول بوده و تعدیلی از این بابت در حسابها منطور نمی گردد5موجودی دفتری کمتر از 

. در خصوص ریشه ، موجودی های ریشه فاقد رطوبت بوده است1401/04/05مورخ 

پیش پرداخت ها - 17

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

دریافتنی های بلند مدت- 16-2

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

موجودی مواد وکاال- 18
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موجودی نقد - 19

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30یادداشت 

20,19234,391ریالی- موجودی نزد بانک ها 

11,2761,341-19ارزی- موجودی نزد بانک ها 

21,46835,732

سرمایه -20

درصد مالکیتتعدادسهام درصد مالکیتتعدادسهام 

95,728,84831.9195,032,71031.68شرکت مادر - (سهامی عام)شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر 

17,022,9955.6717,022,9955.67(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پویا 

1,505,6500.501,505,6500.50(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری پردیس 

185,742,50761.91186,438,64562.15سایر سهامداران

300,000,000100300,000,000100

اندوخته قانونی - 21

 میلیارد ریال از محل سود قابل تخصیص به اندوخته قانونى منتقل 30 اساسنامه ، مبلغ 51 و ماده 1347 اصالحـیه  قانون تجارت ایران  مصوب اسفند 238 و 140در اجرای مـفاد مواد  

اندوخته قانونى، . الذکر الزامى است به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونى به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص به اندوخته فوق. شده است

.قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

ترکیب سهامداران در تاریخ صورت .   سهم  یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد300،000،000 میلیون ریال شامل 300،000 مبلغ 1401/03/31سرمایه شرکت در تاریخ 

:وضعیت مالی به شرح زیر می باشد 

1401/03/311400/09/30

گزارش مالی میان دوره ای

. یورو نزد بانک های توسعه صادرات ایران شعبه شیراز و ملی مرکزی شیراز است 20،293/74 دالر و 9،000 میلیون ریال موجودی ارزی نزد بانک ها شامل مبلغ 1،276مبلغ - 19-1 
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(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30یادداشت

تجاری
حساب های پرداختنی

84834,792اشخاص وابسته- سجاد احمدی 
3794,149اشخاص وابسته- مهران احمدی نژاد 

013,609خدیجه ابراهیمی
1415,795محسن رنجبر

05,304مهرزاد احمدی
1,5627,507سایر تامین کنندگان مواد اولیه

2,93071,156
سایر پرداختنی ها

حساب های پرداختنی
18,16255,561-1-22اشخاص وابسته- شرکت سرمایه گذاری تدبیر 

11بدهی به سایر شرکت های گروه
234,44728,417-1-22ذخیره هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده

6,7326,563مالیات تکلیفی و حقوق کارکنان 
5,6520حقوق پرداختنی 

2,5162,075حق بیمه پرداختنی
4,6214,621پس انداز کارکنان 

260260شرکت خاکریزان صبا پاسارگاد
31,2621,262-1-22شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران

0508شرکت ویدا ناژین تصفیه
639628سایر پیمانکاران پروژه لپویی

731,246سپرده حسن انجام کار پیمانکاران
459300موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر

1,7701,036سایر
66,594102,478
69,524173,634

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

55,561213مانده در ابتدای دوره مالی
8,8875,348پرداخت هزینه ها به نیابت از این شرکت
0(6,286)استرداد پرداخت هزینه ها ی انجام شده

0(50,000)استرداد قرض الحسنه پرداختی
050,000 قرض الحسنه دریافتی

8,16255,561مانده در پایان دوره مالی

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

13,02210,472ذخیره عیدی و پاداش کارکنان 
1,0001,839ذخیره حسابرسی

2,5262,719ذخیره هزینه های عمومی و اداری
1,0151,352ذخیره برق ، گاز، آب و تلفن

15,01110,162ذخیره بازخرید مرخصی
1,8701,870ذخیره هزینه های نقل و انتقال ملک کارخانه شیراز

33ذخیره هزینه عوارض باسکول
34,44728,417

می  (لپویی ) میلیون ریال طلب شرکت مهندسین مشاور ساختمان و صنعت ایران در خصوص قرارداد ارائه خدمات طراحی و نظارت به کارخانه جدید 1،262مبلغ  -22-1-3

.باشد

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 
1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها -  22
پرداختنی های کوتاه مدت-  22-1

گزارش مالی میان دوره ای

:ذخیره هزینه های تحقق یافته و پرداخت نشده- 22-1-2

:گردش حساب شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد- 22-1-1
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تسهیالت مالی- 23
(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30
106,06847,737تسهیالت دریافتی

:به تفکیک تامین کنندگان تسهیالت - 23-1-1
(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30
108,22250,230بانک توسعه صادرات شعبه شیراز

(2,493)(8,222)سود و کارمزد سالهای آتی
6,0680سود و کارمزد معوقه

106,06847,737حصه جاری

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

023,537 درصد11
106,06824,200 درصد18

106,06847,737

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

1400047,737سال 
1401106,0680سال

106,06847,737

(مبالغ به میلیون ریال)
1401/03/311400/09/30

106,06847,737

106,06847,737

(مبالغ به میلیون ریال)

تسهیالت مالی

1399/10/010مانده در 

90,000دریافت های نقدی بابت اصل

7,967سود و کارمزد و جرائم

(44,189)پرداخت های نقدی بابت اصل

(6,041)پرداخت های نقدی بابت سود

1400/09/3047,737مانده  در 

100,000دریافت های نقدی 

8,575سود و کارمزد و جرائم

(45,810)پرداخت های نقدی بابت اصل

(4,434)پرداخت های نقدی بابت سود

1401/03/31106,068مانده در 

:به تفکیک زمان بندی پرداخت - 23-1-3

:به تفکیک نوع وثیقه - 23-1-4

متعلق به شرکت گروه سرمایه ) سهم از سهام بیمه پارسیان271،999،996تعداد 

(گذاری تدبیر

:تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی در بدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی به شرح زیر است- 23-1-5

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

:تسهیالت دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است- 23-1

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد - 23-1-2

 23



مالیات پرداختنی -  24

1400/09/30

ابرازی  (زیان)سودسال مالی
درآمد مشمول مالیات 

ابرازی
مالیات پرداختنی مانده پرداختنی پرداختیقطعی تشخیصی ابرازی

1398/09/30440,4060055055055000

1399/09/30598,493001,0631,0631,06301,063

1400/09/30288,33100000

 ماهه منتهی به 6دوره 

1401/03/31
26,91900000

01,063

. ، ذخیره ای در حساب ها منعکس نشده است1401/03/31ماهه منتهی به 6به دلیل معافیت مالیاتی محصوالت صادراتی شرکت ، بابت مالیات عملکرد دوره مالی - 24-3 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

1401/03/31

برگ قطعی

(مبالغ به میلیون ریال)

گزارش مالی میان دوره ای

نحوه تشخیص

. قطعی و تسویه شده است 1399/09/30مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای مالی قبل از - 24-1 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

مالیات

. ، ذخیره ای در حساب ها منعکس نشده است1400/09/30به دلیل معافیت مالیاتی محصوالت صادراتی شرکت ، بابت مالیات عملکرد سال مالی منتهی به - 24-2 

رسیدگی نشده

برگ قطعی
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ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان- 25

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30

45,87931,860مانده در ابتدای دوره 

(1,167)(24)پرداخت شده طی دوره 

25,95715,186ذخیره تامین شده 

71,81245,879مانده در پایان دوره 

سود سهام پرداختنی- 26

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30

:مانده پرداخت نشده

1395951951سال های قبل از 

1396/09/302,4102,422سال مالی منتهی به 

1397/09/30277,917298,073سال مالی منتهی به 

1398/09/30248,856251,863سال مالی منتهی به 

1399/09/30287,618334,165سال مالی منتهی به 

1400/09/3030,0000سال مالی منتهی به 

847,752887,474

نقد حاصل از عملیات- 27
(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/03/311400/09/30

288,331(95,237)26,919سود خالص
تعدیالت

05501,613    هزینه مالیات بر درآمد
8,5752,7227,967    هزینه های مالی

25,93311,70514,019    خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
18,08717,42234,940    استهالک دارایی های غیرجاری

(1,643)(153)(1)    سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی 
643483تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات (سود)    زیان 

79,577(62,957)345,310

(43,254)158,861225,949دریافتنی های عملیاتی (افزایش)    کاهش 

(125,627)(120,228)(116,880)موجودی مواد و کاال (افزایش)    کاهش 

638(6,214)(8,176)پیش پرداخت های عملیاتی (افزایش)    کاهش 

55,652(23,341)(54,110)پرداختنی های عملیاتی (کاهش)     افزایش 

59,27213,209232,719نقد حاصل از عملیات

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

گزارش مالی میان دوره ای

. ریال است 1،790 مبلغ 1399/09/30 ریال و سال مالی منتهی 100 مبلغ 1400/09/30سود نقدی هر سهم در سال مالی منتهی به - 26-1
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مدیریت سرمایه و ریسک ها- 28

مدیریت سرمایه- 28-1

نسبت اهرمی- 28-1-1

:نسبت اهرمی در پایان دوره مالی به شرح زیر است

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30

1,095,1561,155,787          جمع بدهی ها

(35,732)(21,468)          موجودی نقد

1,073,6881,120,055          خالص بدهی
1,143,5651,146,646          حقوق مالکانه

9498(درصد)          نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه 

اهداف مدیریت ریسک مالی-28-2

ریسک بازار- 28-3

مدیریت ریسک ارز- 28-4

.با توجه به اینکه فروش های شرکت تماماً به صورت صادراتی می باشد ، فعالیت آن در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می گیرد

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم 

استراتژی کلی شرکت از سال قبل بدون تغییر باقی مانده است و . ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. فعالیت خواهد بود

.شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست

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

.با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک  های مالی مربوط به عملیات شرکت از 

این ریسک ها شامل ریسک بازار . طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند

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

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها از طریق جلوگیری از کاهش قیمت فروش محصوالت و . می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد

.همچنین افزایش قیمت خرید مواد اولیه است

می باشد و از بازارهای داخلی انجام می شود و کیفیت ریشه های خریداری  (ریشه شیرین بیان) با توجه به اینکه عمده خریدهای شرکت مربوط به مواد اولیه 

شده توسط واحد آزمایشگاه شرکت مورد کنترل کیفیت و ارزیابی قرار می گیرد ، شرکت در وهله اول از بابت خریدها در معرض ریسک تغییرات در نرخ های ارزی 

قرار ندارد و به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری ناشی از ریسک بازار و افزایش قیمتها اقدام به پیش پرداخت خرید به فروشندگان عمده در قبال قرارداد فی 

از بابت فروش های . می نماید تا ریسک مربوط به افزایش قیمت مواد اولیه در شرکت به حداقل ممکن کاهش یابد  (چک و سفته )مابین بهمراه اخذ تضمین 

که به منظور . شرکت که تماماً صادراتی می باشد و به یک خریدار فروخته می شود، شرکت در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ای ارزی قرار دارد

مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارز شرکت تالش می نماید تا  با وصول مطالبات و کاهش مانده حساب های دریافتنی خود میزان تاثیر تغییرات نرخ ارز را 

.کاهش دهد

گزارش مالی میان دوره ای
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تجزیه و تحلیل حساسیت ارزی- 28-4-1

(مبالغ به میلیون ریال)

1401/03/311400/09/30

81,75797,405سود یا زیان

81,75797,405حقوق مالکانه

مدیریت ریسک اعتباری- 28-5

میزان کل مطالباتنام مشتری
میزان مطالبات 

سررسید شده
ذخیره کاهش ارزش

816,29400شرکت لیکو گامز گلوبال

816,29400

مدیریت ریسک نقدینگی- 28-6

جمعبیش از یکسال ماه12 تا 3بین  ماه3کمتر از عندالمطالبه
2,9300002,930پرداختنی های تجاری

26,3063,23515,54821,50566,594سایر پرداختنی ها

0847,75200847,752سود سهام پرداختنی

00106,0680106,068تسهیالت مالی

29,236850,987121,61621,5051,023,344

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

شرکت  از بابت وصول مطالبات از خریدار . ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که مشتری در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود

چکهای دریافتی از خریدار خارجی . خارجی چکهای ارزی معادل مبالغ فروش دریافت می نماید تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتری را کاهش دهد

.محصوالت شرکت بدون تاریخ بوده که پس از هماهنگی با خریدار از طریق صرافی و بر اساس نرخ های مورد توافق وصول و به حساب بانکی شرکت واریز می گردد 

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی، و از طریق تطبیق مقاطع سررسید . کرده است

.دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

 درصد افزایش و کاهش ریال نسبت به ارزهای 10جدول زیر جزییات مربوط به حساسیت شرکت نسبت به . شرکت به طور عمده در معرض ریسک واحد پول دالر قرار دارد

 درصد، نرخ استفاده شده در زمان گزارشگری داخلی ریسک ارزی به مدیریت شرکت است و نشان دهنده ارزیابی مدیریت از احتمال معقول 10. خارجی مربوطه را نشان می دهد

.   درصد تغییر در نرخ های ارز تعدیل شده است10تجزیه و تحلیل حساسیت تنها شامل اقالم پولی ارزی است و تسعیر آنها در پایان دوره به ازای . تغییر در نرخ های ارز است

 10برای .  درصد در مقابل ارز مربوطه تقویت شده است10عدد مثبت ارائه شده در جدول ذیل نشان دهنده افزایش در سود یا حقوق مالکانه است که در آن، ریال، به میزان 

.درصد تضعیف ریال در مقابل ارز مربوطه، یک اثر قابل مقایسه بر سود یا حقوق مالکانه وجود خواهد داشت، و مانده های زیر منفی خواهد شد

اثر واحد پول دالر و یورو
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وضعیت ارزى- 29

شماره 

یادداشت
یورودالر آمریکا

199,00020,294موجودی نقد

13,001,8760-1-16دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

3,010,87620,294جمع دارایی های پولی ارزی

1401/03/313,010,87620,294خالص دارایی ها پولی ارزی در تاریخ 

816,672898(میلیون ریال)1401/03/31معادل ریالی خالص دارایی ها پولی ارزی در تاریخ 

1400/09/303,646,48520,294خالص دارایی ها  پولی ارزی در تاریخ 

973,082963(میلیون ریال) 1400/09/30معادل ریالی خالص دارایی ها پولی ارزی در تاریخ 

مبلغ
دالر

783,600فروش محصوالت

:ارز حاصل از صادرات طی دوره مورد گزارش به شرح زیر است- 29-1

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 
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سایرفروش کاال و خدماتخرید کاال و خدمات129مشمول ماده نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
استفاده از محل کارخانه 

شیراز

رایگان000√سهامدار عمدهشرکت سرمایه گذاری تدبیرشرکت اصلی و نهایی

-0205,9000-خریدار انحصاریشرکت لیکوگامز گلوبال

-002,717-همگروهموسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر

-14,12800√عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت بیمه پارسیان

44,706000-تامین کننده عمدهسجاد احمدی

8,126000-تامین کننده عمدهمهران احمدی نژاد

66,960205,9002,717-

بدهیطلببدهیطلب

(580,445)0(542,370)0(534,457)(8,162)02490سهامدار عمدهشرکت سرمایه گذاری تدبیر

02490(8,162)(534,457)0(542,370)0(580,445)

450460(15)06000عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت ایران و شرق

(285)0(290)0(298)0800عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت لیزینگ ایران و شرق

(1,994)0(1,593)0(2,846)01,25300عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت سرمایه گذاری پردیس

(149,149)0(130,848)0(130,853)(1)060عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت سرمایه گذاری پویا

000000040همگروهصندوق سرمایه گذاری مشترك سپهر تدبیرگران

816,2940000816,2940972,7040خریدار انحصاریشرکت لیکوگامز گلوبال

10(459)000(459)00همگروهموسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر

(300)0240002400عضو مشترك هیئت مدیرهشرکت بیمه پارسیان

(34,792)0(848)000(848)00تامین کننده عمدهسجاد احمدی

(4,149)0(379)000(379)00تامین کننده عمدهمهران احمدی نژاد

816,2941,351(1,686)(1)(134,012)816,363(134,417)972,755(190,669)

816,2941,600(1,686)(8,163)(668,469)816,363(676,787)972,755(771,114)

پرداختنی های تجاری

.  شناسایی نشده است1401/03/31 ماهه منتهی به 6 و دوره مالی 1400 و 1399هیچگونه هزینه یا ذخیره ای در رابطه با مطالبات از اشخاص وابسته در سال های مالی -  30- 4

جمع کل

1401/03/311400/09/30

شرکت اصلی و نهایی
جمع

سایر اشخاص وابسته

جمع

سایر دریافتنی هاشرح سود سهام پرداختنیسایر پرداختنی هایدریافتنی های تجاری

معامالت با اشخاص وابسته-  30

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش-  30- 1

نوع وابستگینام شخص وابسته

.معامالت انجام شده با اشخاص وابسته به استثناء استفاده رایگان از محل کارخانه شیراز با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است-  30- 2

:مانده حساب های نهایی  اشخاص وابسته به شرح زیر است-  30- 3

سایر اشخاص وابسته

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع

گزارش مالی میان دوره ای
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تعهدات ، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی- 31

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی - 32

1401 خرداد 31 دوره شش ماهه منتهی به 

(سهامی عام)شرکت تولید و صادرات ریشمک 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

.شرکت فاقد تعهدات سرمایه در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد- 31-1

در )بدهی احتمالی ناشی از حق مرغوبیت زمین کارخانه قدیم ریشمک به شهرداری شیراز ، ناشی از تعریض بلوارهای امیرکبیر و باهنر -  31-2 

لیکن تعیین مبلغ آن منوط به برگزاری مذاکرات و توافق طرفین در زمان انتقال قطعی مالکیت و اخذ مجوز . متصور می باشد (سنوات قبل

 شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شرکت 1395/10/08طبق نامه مورخ .  ساخت و ساز بوده و درحال حاضر آثار مالی آن مشخص نمی باشد

.فرابورس ایران ، هرگونه بدهی احتمالی ناشی از موضوع فوق الذکر را شرکت سرمایه گذاری تدبیر تقبل نموده است

 بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی و یا افشاء در صورت های مالی 

.باشد، به وقوع نپیوسته است

گزارش مالی میان دوره ای

.شرکت فاقد دارایی احتمالی در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد-  31-3 
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