گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني
به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو

گزارش نسبت به صورتهاي مالي
مقدمه
 - 1صورتهاي مالي مجموعه و شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو شاام صاورتهااي وعاعيت
مالي به تاارخ 29اسانند  1398و صاورتهااي ساوو و اخاا  ،تغييارات ور قواوم مالنا اه و
جرخا هاي ودي براي سال مالي منتهي به تارخ مزبور و خاوواشتهاي توعيحي  1تا  38توسط
اخن سااما  ،قسابرسي شده است.
مسئوليت هيئتمديره در قبال صورتهاي مالي
 - 2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي خاو شده طبق استا داروهاي قسابداري ،با هيئت مدخره شرکت
است .اخن مسئوليت شام طراقي ،اعمال و قنظ کنترلهاي واخلي مربوط به تهيه صورتهاي
مالي است به گو هاي که اخن صورتها ،عاري اا تحرخف بااهميت اشي اا تولب خا اشتباه باشد.
مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني
 - 3مسئوليت اخن سااما  ،اظهار ظر سبت به صورتهاي مالي خاو شاده براسااح قسابرساي ا جاام
شده طبق استا داروهاي قسابرسي است .استا داروهاي مزباور اخجاام مايکناد اخان ساااما
الزامات آخين رفتار قرفهاي را رعاخت و قسابرسي را به گو هاي بر امهرخزي و اجارا کناد کاه اا
بوو تحرخف بااهميت ور صورتهاي مالي ،اطمينا معوول کسب شوو.
قسابرسي شام اجراي روشهاخي براي کسب شواهد قسابرسي ورباره مبالغ و وخگر اطالعاات
افشا شده ور صورتهاي مالي است .ا تخام روشهاي قسابرسي ،به قضاوت قسابرح ،اا جمله
اراخابي خطرهاي تحرخف با اهميت اشي اا تولب خا اشتباه ور صورتهاي ماالي ،بساتگي وارو.
براي اراخابي اخن خطرها ،کنترلهاي واخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي باه منظاور
طراقي روشهاي قسابرسي مناسب شراخط موجوو ،و ه به قصد اظهار ظر سبت به اثربخشاي
کنترلهاي واخلي واقد تجاري ،بررسي ميشوو .قسابرسي همچناين شاام اراخاابي مناساب
بوو روخه هاي قسابداري استناوه شده و معوول بوو برآوروهاي قسابداري ا جام شده توسط
هيئتمدخره و يز اراخابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اخن سااما اعتواو وارو که شواهد قسابرسي کسب شده ،باراي اظهاار ظر مشاروط سابت باه
صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
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همچنين اخن سااما مسئوليت وارو عمن اخناي وظاخف باارح قا و ي ،موارو الام و يز ماوارو
عدم رعاخت الزامات قا و ي مورر ور اصالقيه قا و تجارت و مناو اساسنامه شرکت را به مجما
عمومي عاوي صاقبا سهام گزارش کند.
مباني اظهارنظر مشروط
 - 4با توجه به یادداشت توضیحی  11و بی الی ا اایداردااد اس بدیابدااس و اوییه دیدا دا
یادداشت توضحی  ،3-10داآ د باصل از ا ایهگذااس دا ش کت دااواازس دارا شا ل بلی
 66حلحااد ایال اود اهام صوب دا اال ال بعد باشد .ضیااا بلی  26حلحیااد اییال
اود اهام صوب دا اال واد گزااش دا اود و زیان اال ال قبل دظوا گ دیده اات .دا
صوات اص ح بدابها از این بابت دایاادد ا ،اود ارباشیده ابدیداس ایال و ایود ایال یواد
گزااش به ت تحب به بال  66ميليارو رخال 26 ،ميليارو رخال و  40ميليارو رخال کاهش خواهاد
خافت.
 - 5واراخيهاي ور جرخا تنمي و پيش پرواختهاي سارماخهاي شارکت باهشار خاوواشاتهااي
توعيحي  13-4و  ،13-5شام مبلغ  96ميليارورخال مخارج ا جام شده جهات پاروهه اقادا
ساختما توليد ميباشد که عمليات اجراخي آ اا ساال  1390متوقاف شاده اسات .مضاافا ور
خصوص تغيير کاربري پروهه مذکور به منظور توليد شير خشک و منم هاي غاذاخي ماذاکرات
الام با مراج ذي ربط ور جرخا مي باشد که تا تارخ اخن گازارش باه تيجاه رسايده اسات.
همچنين با توجه به خاوواشت توعيحي  ،35-1مودار 920ر 8متر مربا اا اخربنااي سااختما
پروهه مذکور(قدوو  75ورصد ک متراه) بر اساح رأي کميسيو ماوه  100شاهرواري تهارا
خارج اا مواوخر مندرج ور پروا ه ساختما ي صورت گرفته است .عمنا مودار 750ر 1متر مرب اا
بناهاي اقدا شده ور يمه ووم وهه  1350بر اساح کميسايو مااوه  100شاهرواري بادو
مجوا اقدا و قنم تخرخب آ ها صاور شده است .به علت عدم وسترسي به اطالعات و مادار
الام ور خصوص مبالغ قاب بااخافت پروهه مذکور و جراخم مربوط به اعافه ساخت بناا  ،تعياين
آثار تعدخالت اقتمالي بر صورتهاي مالي مورو گزارش ،براي اخن سااما امنا پذخر مي باشد.
 - 6به ش ح یادداشت توضحی  ،15-1-1ارده بداب ا ایهگذااس دا ش کت وابدده پخش اازس
بل  545حلحااد ایال باشد که دا االهاس قبل بل ذکوا طبق اوش اازش ویژه به ریو
کا ییل و صیییحد دابدییابها دظییوا رشییده ااییت .دا صییوات اص ی ح بدییابها از اییین بابییت،
ا ایه گذاایهاس بلدد دت و اود ارباشده ابدداس اال یک بیدود بلی  35حلحیااد اییال
کا ش الوا د یاات.
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 - 7با توجه به یادداشدهاس توضحی  17و  ،18بدابهاس دایاادد و پیحشپ داالدهیا شیا ل بلی
 176حلحااد ایال اق م ااکد و ادوات (ااداد دایاادد واالواات شده بل  29حلحااد ایال)
باشد که اقدا ات ارجام شده جهت وصول و تدویه آرها از جمله ب الی اقیدا ات بقیوق تیا
تاایخ این گزااش به ردحجه ر احده و ص اا بلی  82حلحیااد اییال کیا ش اازش دا بدیابها
دظوا شده اات .با توجه به اتب ایو ،،دا صیوات اصی ح بدیابها از ایین بابیت بدیابهاس
دایاادد و پحش پ داالدها و اود اال واد گزااش ییک بلی  94حلحیااد اییال کیا ش
الوا د یاات.
 - 8با توجه به خاوواشت توعيحي  1-2و پيرو وستور سااما غذا و وارو ،توليد و فروش محصاوالت
را يتيدخن (قرص و آمپول) ممنوع اعالم شده اسات .ور اخان ارتبااط موجاووي ماواو و کااالي
محصوالت مذکور شام مبلغ  47ميليارو رخال ور تارخ صورت وععيت مالي ميباشد که توليد
محصول فوم ور قال قاعر متوقف مي باشد .با توجه به مراتب فوم حوه بااخافت مبلغ ماذکور
براي اخن سااما محرا گروخده ،لذا اقتسام ذخيره عروري است که ور صورت تامين ذخياره
الام سوو سال جاري و موجووي مواو و کاال به مبلغ  47ميليارو رخال کاهش خواهند خافت.
 - 9با توجه به خاوواشت توعيحي  ،26-4طبق برگهاي تشخيص و قطعي ،ماليات عملنارو شارکت
جهت سالهاي  1395 ،1392 ،1391و  1396مبلغ  219ميليارو رخال تعيين شده که به ولي
اعتراض شرکت صرفا مبلغ  184ميليارو رخال پرواخت و خا ذخيره ور قسابها منظور شده است.
همچنين اا بابت ماليات عملنرو سال  1397و سال مورو گزارش بر مبناي سوو ابرااي و باا ور
ظر گرفتن معافيتهاي مالياتي مبلغ  145ميليارو رخال پرواخت و خا ذخيره ور قسابها ا عناح
خافته که با توجه به سوابق مالياتي و يز وجوو برخي هزخنههاي غيرقاب قبول ماليااتي کساري
ذخيره ماليات قدوو مبلغ  37ميليارو رخال برآورو شده است .با توجه به مراتب فوم ،ور صورت
اعمال تعدخالت الام ور قسابها ماليات پرواختني باه مبلاغ  72ميلياارو رخاال افازاخش و ساوو
ا باشته ابتداي سال و سوو سال مورو گزارش به ترتيب به مبالغ  66ميليارو رخاال و  6ميلياارو
رخال کاهش خواهد خافت.
 -10طبق تائحدیه دایااد از بارک اقدصادروین ارده اپ ده بارک (ا ایهگذااس کوتاه یدت) بلی
 31حلحااد ایال کمد از داات ش کت اع م گ دیده اات .مچدحن طبیق تایحدییه داییااد و
صوات تطبحق ا ابحن با ش کت وابدده پخش اازس ،ارده طلب از شی کت یذکوا بلی 22
حلحااد ایال کمد از داات ش کت اع م شده اات .تعححن آثاا ابدمال راش از اای ایای ات
ذکوا ب صواتهاس ال واد گزااش ،ب اس این ااز ان قدوا رم باشد.
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اظهار نظر مشروط
 -11بهرظ این ااز ان ،به اادثداس آثاا وااد ددا دا بدد اس  6 ،4ال  9و مچدحن به اادثداس
آثاا ابدمال وااد ددا دا بدد اس  5و  ،10صوات اس ال یاد شده دا باال ،وضعحت یال
جموعه و ش کت اها عام صدعد کحمحدااو دا تیاایخ  29اایندد  ،1398عملکی د یال و
ج یان اس رقدس جموعه و ش کت اا ب اس اال ال دده به تاایخ زبوا ،از تمام جدبه اس
با ا محت ،طبق ااداردااد اس بدابدااس ،به ریو طلوب رشان د د.
تأكيد برمطلب خاص
 -12با توجه به یادداشت توضحی  ،19وجودس واد و کاال به بهاس تمام شده  692حلحااد ایال تا
بل  440حلحااد ایال تیت پوشش بحمه ق اا گ اده اات .اظهاارظ این ااز ان دا اثی نیاد
این بدد ش وط رشده اات.
گزارش در مورد سایر اطالعات
 -13دئولحت "اای اط عات" با حئت دی ه ش کت اات" .اای اط عات" شا ل اط عات وجود
دا گزااش تندح س دی یت اات.
اظهاارظ این ااز ان ردبت به صیوات یاس یال  ،داب گح ریده اظهیاارظ ردیبت بیه "ایای
اط عات" رحدت و ردبت به آن حچ روع اطمحدار اظهاا رم شود.
دا ااتباط با بداب ا صوات اس ال  ،دئولحت این ااز ان طالعیه "ایای اط عیات" بیه
دظوا شدااای اای ت اس با ا محت آن با صوات اس ال ییا بیا اط عیات کدیب شیده دا
ا آیدد بداب ا و یا تی یف اس با ا محت اات .دا صواتحکه این ااز ان به این ردحجه ب اید
که تی یف با ا محد دا"اای اط عات" وجود دااد ،باید این وضوع اا گزااش کدد.
مارطوا که دا بدد اس  6 ،4الی  9بخیش " بیار اظهیاارظ شی وط" توضیحد داده شیده،
صواتهاس ال دا اابطه با بدابهاس دایاادد و پحش پ داالدها ،ا ایهگذااس یاس بلدد یدت،
وجودس واد و کاال ،الحات پ داالدد و اود ارباشده داااس تی یف با ا محت اات بیه میحن
دلحل این ااز ان به ردحجه ااحده که بال یا اای اق م ددا دا گزااش تندیح س یدی یت
داالصوص وااد او ،به طوا باا محت تی یف شده اات.
مارطوا که دا بدد اس  5و  10بخش " بار اظهاارظ ش وط"دا باال توضحد داده شده اات،
دا تاایخ صوات وضعحت ال این ااز ان به دلحل عدم داد ا بیه اط عیات الزم ،ردواردیده
اات شوا د بداب ا کیاا و داایب داالصیوص دااایی یاسثابیت و ای ایهگیذااس یاس
کوتاه دت به دات آواد  .از این او این ااز ان رم توارد اظهاارظ کدد که ایای اط عیات دا
ااتباط با این وضوعات باوس تی یف با ا محت اات یا الح .
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گزارش در مورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي شركت سهامي عام صنعتي كيميدارو
گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانوني
 -14وااد عدم اعایت الزا ات قارور ق ا دا اص بحه قارون تجاات و ناد اااادا ه ش کت بهش ح
زی اات:
 -14-1ناد اده  110اص بحه قارون تجاات و تبص ه اده  28اااادا ه ،داالصوص ع ا
رمایددگان جدید اشخاص بقیوق عضیو حئیت یدی ه بیداکث پیارزده اوز پیا از
واخ  1398/3/26صاببان اهام.
اردخاب دا جم عمو
 -14-2اده  119اص بحه قارون تجاات و اده  33اااادا ه ،داالصیوص تعحیحن ائیحا و
رائب ائحا حئت دی ه.
 -14-3اده  121اص بحه قارون تجاات و اده  35اااادا ه ،داالصوص اتخاذ تصمحمات دا
ب ال جلدات حئت دی ه با اکث یت آااء باضی ین (داالصیوص تخنحنیات اعطیای
ا وش بدود  5داصد).
 -14-4ناد اده  148اص بحه قارون تجاات ،بد ب اعایت یکدان بقو ،صاببان ایهام
(دا ااتباط با عدم پ داالت اود اهام ادوات قبل به طوا داوس).
-14-5

ناد اده  240اص بحه قارون تجاات ،دا الصوص پ داالت اود اهام ظ ا هلیت
ق ا قارور .

 -14-6ماوه  44اساسنامه ،ورخصوص اعالم ام ماخندگا قويوي اعضاي هيئتمادخره طاي
صورتجلسه به اواره ثبت شرکتها به عنوا صاقبا امضاء مجاا.
 -14-7پيگيريهااي شارکت جهات ا جاام تنااليف موارر ور مجما عماومي عااوي ماور
26خرواو 1398صاقبا سهام ورخصوص بنادهاي  4الاي  14-5 ،14-4 ،9 ،6و 19
اخن گزارش به تيجه قطعي رسيده است.
 -15با توجاه باه خاوواشات توعايحي  ، 37ظار مجما عماومي عااوي صااقبا ساهام را هنگاام
تصميمگيري ورخصوص توسيم سوو ،به آثار بندهاي  6 ،4الي  9اخن گزارش جلب مي ماخد.
 -16با توجه به خاوواشت توعيحي  ،13ماشينآالت خرخداري شده (سال قب ) جهت افزاخش ظرفيت
ا واع قطره ،قرص و کپسول به بهايتمامشده  19ميليارورخال تا تارخ اخن گزارش به بهرهبرواري
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رسيده است .عالوه بر آ موجووي مواو و قطعات و لواام خدکي به مبلغ  33ميليارورخال راکد و
سنواتي بووه که تا تارخ اخن گزارش تعيين تنليف شده است.
 -17معامالت مندرج ور خاوواشت توعيحي  ،33-1باه عناوا کلياه معاامالت مشامول مااوه 129
اصالقيه قا و تجارت که طي سال مالي مورو گزارش ا جام شده و توسط هيئتمدخره شارکت
به اطالع اخن سااما رسيده ،مورو بررسي قرار گرفته است .ور مورو معامالت مذکور ،مناو ماوه
فوم مبنيبر عدم شرکت مدخر ذخنن ور رايگيري رعاخت شده ،لاينن ظار اخان ساااما باه
شواهدي قاکي اا اخننه معامالت مزبور باا شاراخط مناساب تجااري و ور روال عااوي عملياات
شرکت ا جام گرفته باشد ،جلب گروخده است.
 -18گزارش هيئتمدخره ،موعوع ماوه 232اصالقيه قا و تجارت ،ورباره فعاليات و وعا عماومي
شرکت که به منظور تودخم به مجم عمومي عاوي صاقبا سهام تنظيم گروخده ،مورو بررساي
اخن سااما قرار گرفته است .با توجه به رسيدگيهاي ا جام شده ،ظر اخان ساااما باه ماوارو
بااهميتي که قاکي اا مغاخرت اطالعات مندرج ور گزارش مذکور با اسناو و مدار ارائه شده اا
جا ب هيئتمدخره باشد ،جلب شده است.
گزارش در مورد ساير مسئوليتهاي قانوني و مقرراتي حسابرس
 -19عوابط و موررات سااما بورح و اورام بهاوار ور برخي موارو به شر اخر رعاخت گروخده است:
شرح

شماره بند و ماده

دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات:
بند ( )1ماوه 7

افشاء صورتهاي ماالي سااال ه و گازارش تنسايري مادخرخت سااال ه
قسابرسي شاده شارکت قاداک ر  10روا قبا اا برگازاري مجما
عمومي صاقبا سهام.

بند ( )2ماوه 7

افشاء گزارش هيئتمدخره به مجم و اظهار ظر قسابرح ور ماورو
آ قداق  10روا قب اا برگزاري مجم عمومي صاقبا سهام.

بند ( )4ماوه 7

افشاء صورتهاي مالي و گزارش تنسيري مدخرخت ميا وورهاي 6ماهه
قسابرسي شده قداک ر  75روا پس اا پاخا ووره  6ماهه.

تبصره ( )8ماوه 7

تهيه گزارش تنسيري مدخرخت مطابق با عوابط سااما بورح بطاور
کام ( .عدم ارائه اطالعات مالي آخنده گر).
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني (ادامه)
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو

شماره بند و ماده

شرح

ماوه 9

افشاء متن صورت جلسه مجم عمومي صاقبا سهام قداک ر ظرف
مدت خک هنته پس اا برگزاري آ .

تبصره ماوه 9

عدم افشااء تعياين ماخنادگا اشاخاص قواوقي بالفاصاله پاس اا
برگزاري جلسه هيئتمدخره به ولي عدم ا تخام ماخندگا اعضااي
قووقي ور اولين جلسه هيئتمدخره پس اا مجم عمومي صااقبا
سهام.

ماوه 10

ارائه سخهاي اا صورتجلساه مجاام عماومي عااوي و فاوم العااوه
صاقبا سهام ظرف  10روا بعد اا تشني به اواره ثبات شارکتها و
افشاء آ ها پس اا ابالغ ثبت ،ظرف مهلتهاي تعيين شده.

ماوه 12

افشاي اصالقيه جدول اما بندي پرواخت سوو وادي و افشااي آ
قداک ر ظرف خک هنته پس اا تارخ مجم عمومي صاقبا ساهام،
به علت تصوخب سوو ودي بيشتر سبت به پيشنهاو هيئتمدخره.

دستورالعمل انضباطي ناشران:
بند ( )1و ( )2ماوه 5

پرواخت سوو توسيم شده مصاوم مجما عماومي صااقبا ساهام
ظرف مهلت قا و ي مندرج ور ماوه  240اصاالقيه قاا و تجاارت و
پرواخت طبق بر امه اما بندي اعالم شده.

بند ( )3ماوه 5

تواخ سوو سهام ،ور صورت قباول شارکت ساپروهگاذاري مرکازي
اورام بهاوار و تسوخه وجوه اا طرخق آ شرکت و ور غير اخن صاورت
وارخز به قسابهاي با ني اعالم شده ساهامدارا و خاا قساام باا ني
واسطه.

دستورالعمل کنترلهاي داخلي:
ا جام وظاخف کميته قسابرسي ،شام کسب اطمينا معوول اا اثربخشاي
قسابرسي واخلي و شناساخي اراخابي و تجزخه و تحلي رخسکهاي تجاري
شرکت و فرصتها و تهدخدها و کنترل و پيگيري مناسب ا حرافاات مصارف
موجووي مواو و کاال ،هزخنه جذم شده و سيستم بهاي تمام شده.
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني (ادامه)
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو

شرح

شماره بند و ماده

دستورالعمل الزام افشاي اطالعات و تصويب
معامالت اشخاص وابسته:
ماوه 8

عدم قق رأي مدخر ذخننا ور جلساه تصاميمگياري و تصاوخب ور
هيئتمدخره.

دستورالعمل حاکميت شرکتي:
بند  2ماوه  3و بند  5ماوه 6

قنظ قووم سهامدارا و برخورو خنسا باا آ هاا و رعاخات خنساا
ميا قووم کليه سهامدارا ور پرواخت بموق سوو سهام .

تبصره  5ماوه 4

واشااتن قااداق خااک عضااو غياار موظااف ور هيئاات ماادخره واراي
تحصيالت مالي و تجربه مرتبط .

تبصره  6ماوه 4

عضوخت خني اا اعضاي هيئت مدخره ور بيش اا  3شرکت به عناوا
عضو غير موظف هيئت مدخره.

ماوه 7

تاخيد و اجراي معاامالت باا اشاخاص وابساته و اطميناا اا کنتارل
مناسب تضاو مناف و قناظت اا مناف شرکت و سهامدارا .

ماوه 8

اقدامات الام جهت استورار ساا و کارهاي کنترل واخلي اثار بخاش
به منظور اطميناا بخشاي معواول اا قناظات اا وارائيهاا و منااب
شرکت.

ماوه 9

بررسي سيستم کنترلهاي واخلاي ،قاداق باه طاور سااال ه توساط
هيئت مدخره.

ماوه 11

تدوخن ساا وکار مناسب جهت جم آوري و رسيدگي باه گزارشاهاي
مربوط به وض قوا ين و موررات و ارساخي ور شارکت و ظاارت بار
اجراي آ توسط هيئت مدخره.

بند  2ماوه 13

تنوخض معرفي اعضاي هيئتمدخره براي شرکتهاي وابسته.

بند  5ماوه 13

کسب اطمينا اا اساتورار سااا و کارهااي مناساب باراي مادخرخت
رخسک توسط هيات مدخره.

مواو  15و 16

تشني کميته ا تصابات و اساتورار فرآخنادي توساط هيئاتمادخره
جهت اراخابي اثربخش کميتههاي تخصصي و اعضاي هيئتمدخره ور
شرکتهاي فرعي و وابسته.
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني (ادامه)
شرکت سهامي عام صنعتي کيميدارو

شماره بند و ماده

شرح

مواو  19و 21

تصوخب منشور هيئتمدخره ورخصوص حوه تنظيم وستور جلساات
هيئتمدخره و تصميمگيري و تصوخب آ و تشني وبيرخا ه مستو
هيئتمدخره.

مواو 30و 31

امنا قضور ور مجام و اعمال قاق راي باه طرخاق النترو يناي و
قرارواو کليه گزارشات اا طرخق پاخگاه اخنتر تي ور اختيار عموم.

ماوه 42

ورج اطالعات با اهميت اا قبي مشخصات کام هيئتمدخره ،قووم
و مزاخاي مدخرا اصلي و مدخرعام (ور گزارش تنسايري مادخرخت)
کميتههاي تخصصي و اعضاي آ و روخاههااي قاکميات شارکتي و
ساختار آ ور پاخگاه اخنتر تي شرکت.

ماوه 43

ارائه گزارش اقدامات شرکت ور رابطه با اصول راهباروي شارکتي و
اراخابي ميازا تحواق بر اماههااي راهباروي ور گازارش تنسايري
مدخرخت.

 -20ور اجراي ماوه  33وستورالعم اجراخي مباراه با پولشوخي توسط قسابرسا  ،رعاخت مناو قا و
مباراه با پولشوخي و آخين امهها و وستورالعم هاي اجراخي مرتبط ،ور چارچوم چکليستهاي
ابالغي مرج ذخربط و استا داروهاي قسابرسي ،توسط اخن سااما ماورو اراخاابي قارار گرفتاه
است .ور اخن خصوص ،اخن سااما به موارو با اهميتي قاکي اا عدم رعاخات قاوا ين و مواررات
خاو شده بر خورو نروه است.
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سازمان حسابرسي
شاهرخ شاه حسیني
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