
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

61,503,539سرمایه ثبت شده:سھامي ذوب آھن اصفھانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:ذوبنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)271007کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٣٢,٩۴٢,٩١۴٢٣,۶٩۵,٣٣۴١٠٨,۶٢٧,٣١٨٣٩درآمدھای عملیاتی

(۴٩)(٩٣,١٩٢,۴۴۴)(١٧,٨٣٠,٩٢٣)(٢۶,۵۵١,۴٧١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۶,٣٩١,۴۴٣۵,٨۶۴,۴١١١۵,۴٣۴,٨٧۴٩سود (زيان) ناخالص

(٢٢)(۵,٢١٨,۵٨۵)(١,٠٨١,٩۶١)(١,٣١٩,١٢٩)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩١)٣,٢۶٠٣۵,١۵٠١۶١,۴٧۵ساير درآمدھا

(٢۵)(۵۵١,٢۴٣)(٨١۴,٠٧٣)(١,٠٢٠,٣٠٩)سایر ھزینه ھا

۴,٠۵۵,٢۶۵۴,٠٠٣,۵٢٧٩,٨٢۶,۵٢١١سود (زيان) عملیاتي

(١٣)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(١,٣٨٩,٨۶۶)(١,۵٧۵,٣١۵)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٩,٩۶۵٣۴١,٨٨۵٢,٩۵٢,٢۵(٩٧)٧

(٢٠٣)۶٩۶,٠۶١(١٢٣,٢٩١)(٣٧۴,١۶٩)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٢۵)٢,١١۵,٧۴۶٢,٨٣٢,٢۵۵٨,٠٧۶,١٠۶سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

(۵۴۴,٩٧۵)٠٠سال ھای قبل



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(٢۵)٢,١١۵,٧۴۶٢,٨٣٢,٢۵۵٧,۵٣١,١٣١سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٢۵)٢,١١۵,٧۴۶٢,٨٣٢,٢۵۵٧,۵٣١,١٣١سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

۶۶۶۵١۵١٢عملیاتی (ریال)

(۶٨)(٢٩)(١٩)(٣٢)غیرعملیاتی (ریال)

(٢۶)٣۴۴۶١٢٢ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٢۶)٣۴۴۶١٢٢سود (زيان) پايه ھر سھم

(٢۶)٣۴۴۶١٢٢سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٣/٣١

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٣/٣١دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(٢۵)٢,١١۵,٧۴۶٢,٨٣٢,٢۵۵٧,۵٣١,١٣١سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

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

سود (زيان) جامع سال



صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٩٢,۵٨٧,٧١١٩١,٩٩٢,٢٣۴٨٩,١۴۴,٨١١١دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٢١٠,٧۵۵١٩٨,٢۵۵١۴٩,۴٩۵۶دارایی ھای نامشھود

١,٢٠۵,۴٠٨١,٢٠۵,۴٠٨١,١٧٨,۵۴٩٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(۶)۴,٢٨۵,٢١٧۴,۵٧٩,٩۶٢٢,۶۶٠,٢۴۵دریافتنی ھای بلندمدت

٧۵٩,٨٠٩٧۵۵,٠٩٩۵۴٨,۵٧٣١سایر دارایی ھا

٩٩,٠۴٨,٩٠٠٩٨,٧٣٠,٩۵٨٩٣,۶٨١,۶٧٣٠جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٢,۴٢۵,١١۶۶,٧٨٢,٨۶۵۵,٧٢٩,١٢١٨٣سفارشات و پیش پرداخت ھا

٢٨,۶٩٣,۶۴٨٢۵,٧۵۶,٢٨۴١۶,۶۵٣,٣١٨١١موجودی مواد و کاال

٢٢,٧۵٢,٩۶٣٢٠,٧٠۶,٢٨۵١۵,٣٩٣,٨۵۴١٠دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٢٣,٣۵٧٠١۶۶,٩٠٨سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٣,٧۵٣,۵٢٠١,٩٢٧,٣٧٧١,٣٢٧,٩٧٧٩۵موجودی نقد

۶٧,۶۴٨,۶٠۴۵۵,١٧٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٢٣

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

۶٧,۶۴٨,۶٠۴۵۵,١٧٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٢٣جمع دارایی ھای جاری

١۶۶,۶٩٧,۵٠۴١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩٠سرمايه

٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٣۵١,١٩٩٣۵١,١٩٩٣۵١,١٩٩٠اندوخته قانونی

۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴٠(١٢,٨٢٠,۵٧۵)(۵,٢٨٩,۴۴۴)(٣,١٧٣,۶٩٨)سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

۵٩,٠٩٢,٩۴١۵۶,٩٧٧,١٩۵۴٩,۴۴۶,٠۶۴۴جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,٠۶۵,٣٨۶١۴,٨٩٢,٩٣٨١٠,٧٨٨,۴۵٠١پرداختنی ھای بلندمدت

١٣,٩۴٣,۵٩٣١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨١تسھیالت مالی بلندمدت

٧,۶١۵,۵۴٨٧,٢٧٨,٢٠١۵,٨٨٧,٣١٠۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣۶,۶٢۴,۵٢٧٣۶,٠١۴,٠٧٨٣١,٢٨۵,٨۴٨٢جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣٢,٣١۶,١۴٣٢٢,٨٠۴,۵٠۶٢١,٣٣٢,٧۵٠۴٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٨)٣٩٨,٩٧۵۴٣۴,٩٧۵٠مالیات پرداختنی

٠٠١۴٨,٨۵٨سود سھام پرداختنی

٢٠,۶۴٠,٩٢۶١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠١٧تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

(١٢)١٧,۶٢٣,٩٩٢١٩,٩٩۵,٠٩۴١٢,١١۶,٩٨١پیش دریافت ھا

٧٠,٩٨٠,٠٣۶۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩١٧

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠

٧٠,٩٨٠,٠٣۶۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩١٧جمع بدھی ھای جاری

١٠٧,۶٠۴,۵۶٣٩۶,٩٢۶,۵٧۴٨٣,۵٠۶,٧٨٧١١جمع بدھی ھا

١۶۶,۶٩٧,۵٠۴١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٨جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



افزایش سرمایهسرمایهشرح
در جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

٠۴٩,۴۴۶,٠۶۴(١٢,٨٢٠,۵٧۵)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠۴٩,۴۴۶,٠۶۴(١٢,٨٢٠,۵٧۵)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١

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

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

٧,۵٣١,١٣١٧,۵٣١,١٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٧,۵٣١,١٣١٠٧,۵٣١,١٣١

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٧,۵٣١,١٣١٠٧,۵٣١,١٣١سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٠۵۶,٩٧٧,١٩۵(۵,٢٨٩,۴۴۴)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

٢,١١۵,٧۴۶٢,١١۵,٧۴۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات



افزایش سرمایهسرمایهشرح
در جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

سود (زيان) جامع دردوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠٢,١١۵,٧۴۶٠٢,١١۵,٧۴۶

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٠۵٩,٠٩٢,٩۴١(٣,١٧٣,۶٩٨)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠مانده در ١٣٩٩/٠٣/٣١

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١,۴٨٣,٣۵٠۴٩۵,٣۵١١٣,٠٩١,٩۶۵١٩٩نقد حاصل از عملیات

--(١١٠,٠٠٠)٠(٣۶,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١,۴۴٧,٣۵٠۴٩۵,٣۵١١٢,٩٨١,٩۶۵١٩٢جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

--٠٣,٩۴٣٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

١۶(۵,۵٢٠,٨٧٧)(١,۶٢١,٧٣١)(١,٣۵٨,٠٩٧)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

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

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

--(۴٨,٧۶٠)٠(١٢,۵٠٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

--(١٢,٩٠٨)(۵,١٨٨)٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٨٩(١٩١,٠٠٠)(۶۶۶,۴۴٨)(٧٣,٠١٨)پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠١٣۴,٠٧۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٩,٩۶۵٩,٢٣٨٢٨,٩٠۵٨دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

٣٧(۵,۶١٠,۵۶۵)(٢,٢٨٠,١٨۶)(١,۴٣٣,۶۵٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--٧,٣٧١,۴٠٠(١,٧٨۴,٨٣۵)١٣,٧٠٠جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

۵,٣۶٨,١٠۵٣,۴١۶,٨١۵٢٧,۵۴٢,۵٠٧۵٧دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(١۶٢)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(٩٨۵,٩٧٩)(٢,۵٨٢,٣٣٧)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١)(۶,۴٢٠,٠۴١)(٩٨٠,۵٢۶)(٩٩١,٠١٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

--(١۴٨,٨۵٨)(١۴٨,٨۵٨)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

٣٨(۶,٨٧٣,٩٧٨)١,٧٩۴,٧۴٩١,٣٠١,۴۵٢جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۴٩٧,۴٢٢(۴٨٣,٣٨٣)١,٨٠٨,۴۴٩خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١,٩٢٧,٣٧٧١,٣٢٧,٩٧٧١,٣٢٧,٩٧٧۴۵مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(٩۶)١٧,۶٩۴۴٩٣,۵٣٠١٠١,٩٧٨تاثیر تغییرات نرخ ارز

٣,٧۵٣,۵٢٠١,٣٣٨,١٢۴١,٩٢٧,٣٧٧١٨١مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٢,۵٢٠,٣۶۵٣,٢٢۴,٠۴٢معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٣/٣١

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

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه
مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٣/٣١

برآورد تعداددوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-

میلیون
لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي:

١,٨٨۴,٠٣۴۶٠٨,٣٢١(٨,٢١١,٨٨٠)٣,٧٨٩,٣۶٧١٩١,۶٧٩۵٢,۶٧٠,٩۴۴.۶۵١٠,٠٩۵,٩١۴(٢٧,٧۴۴,٨۵٩)١٩۶,٠٣٣٧,٨٢٨,۶٧۴٧۵٢,٧٠٨۴١,٨٩۴,٣۶٨.٠٧٣١,۵٣۴,٢٢۶نرخ بازارتنتیرآھن

۵١١,٧٨۴٣٠۶,١١۵(۴,٣۵١,٢٧۴)٧٩٨,١٩٠٩٣,٨٨۵۵١,٧٩٨,٠٢٩.۵۴,٨۶٣,٠۵٨(١۵,٢۵۵,٢٣٠)٨٩,٣٠۶٣,۴٢٠,٣٨۵٣٨۵,٣٧٧۴١,۶۵۶,۴٠٣.٩٩١۶,٠۵٣,۴٢٠نرخ بازارتنمیلگرد

٣٨٣,۶٣۴٩١,٣٧۴(۴,٢٢٨,۶٠٢)٨٢٢,٣٢١١٠٢,۶٢۶۴۴,٩۴٢,١٧٨.۴۴,۶١٢,٢٣۶(٣,١۵۶,٧٢۴)١٢,١٠۶۴٩٩,٠٣٠٩٩,٢٢٩۴٠,٠٩٩,۶١٨.٠۶٣,٩٧٩,٠۴۵نرخ بازارتنشمش کااليي

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ، ناوداني

و ...)

۴٣۶,٨٠۴١۶٣,۵٨٠(١,٠٨۴,٩۴٧)٣۶۴,٣٢۵٢٢,۴٢٠۶٧,٨٧۴,٧١٠.٠٨١,۵٢١,٧۵١(١,٠٧٩,٣١١)۴,٧٨٣٢٢٧,٧٢٠٢٣,٣٧٠۶١,٧٧٣,٠۴٢.٣۶١,۴۴٣,۶٣۶نرخ بازارتن



مباني وواحدنوع کاال
مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٣/٣١

برآورد تعداددوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-

میلیون
لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

محصوالت فرعي (قطران،
چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

۵۶٣,٣٢٧٠(١,١٠٨,٧٨٨)٢,۵٩٠,٠۵١٠١,۶٧٢,١١۵(۴,۵۵٧,٢٩٩)٠١,۵٧١,٠۶٠٠٧,١۴٧,٣۵٠نرخ بازارتن

٣,٧٧٩,۵٨٣١,١۶٩,٣٩٠(١٨,٩٨۵,۴٩١)٨,٣۶۴,٢۵۴۴١٠,۶١٠٢٢,٧۶۵,٠٧۴(۵١,٧٩٣,۴٢٣)٣٠٢,٢٢٨١٣,۵۴۶,٨۶٩١,٢۶٠,۶٨۴۶٠,١۵٧,۶٧٧جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

نرخھایتنتیرآھن
جھانی

١٢,١٨۶۴۶٩,۵٨۴۶٠,٠۵١۴۴,٣٠۶,١٠۶.۴٨٢,۶۶٠,۶٢۶(١,٩۴٧,٢۶١)٧١٣,٣۶۵١١,٨۵١۶٧,۶١٩,۵٢۵.٧٨٨٠١,٣۵٩(۴۶١,٠٢۴)٣۴٠,٣٣۵٧٨,١۴٩

نرخھایتنمیلگرد
جھانی

۶٠,٧٨٢٢,١۵٢,٨۵١١٩۴,٠٩٣۴١,٠٩۶,۴٣٨.٣١٧,٩٧۶,۵٣١(٧,٨٣٨,۵۵۵)١٣٧,٩٧۶۴٣,٧۶۵۶١,۵۵۶,۶٣٢.٠١٢,۶٩۴,٠٢۶(١,٩٨١,٨٩٧)٧١٢,١٢٩١٨٩,٧٣۵

نرخھایتنشمش کااليي
جھانی

١٧۵,١٢٩۶,٨٠١,۵١١٨٧۵,٩٢٠۴١,١٢٩,۴۵۴.٧۴٣۶,٠٢۶,١١٢(٣٠,٢٩٢,٨۴٧)۵,٧٣٣,٢۶۵١٢٢,٠٣٠۵٣,١١٢,١٩٣.٧٢۶,۴٨١,٢٨١(۴,٩۵٨,۶٨٣)١,۵٢٢,۵٩٨٧۴٣,٩٧٠

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ، ناوداني

و ...)

نرخھایتن
جھانی

١٣,۶٧٠۶٠۵,٧٨٩٢۴,۴۶٢۴۵,۶۵٧,٣۴۶.٠٩١,١١۶,٨٧٠(٨۵٢,۶۵۶)٢۶۴,٢١۴٢,١۵٨۵٩,١١٨,۶٢٨.٣۶١٢٧,۵٣(٩٠,٧٨٠)٧٨۶,٧٩٨٨,٣۴٢

محصوالت فرعي (قطران،
چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

نرخھایتن
جھانی

٠١١٨,٧٣٠٠۶٨٩,۵٠٢(۴۶٧,٧٠٢)٢٢١,٨٠٠٠٧٣,۵٩۶(٧٣,۵٩۶)٠٠

٢,۶١١,٨۶٠١,٠٢٠,١٩۶(٧,۵۶۵,٩٨٠)٧,٠٧٠,۶٢٠١٧٩,٨٠۴١٠,١٧٧,٨۴٠(۴١,٣٩٩,٠٢١)٢۶١,٧۶٧١٠,١۴٨,۴۶۵١,١۵۴,۵٢۶۴٨,۴۶٩,۶۴١جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

٢,١٨٩,۵٨۶(٢۶,۵۵١,۴٧١)۵٩٠,۴١۴٣٢,٩۴٢,٩١۴(٩٣,١٩٢,۴۴۴)۵۶٣,٩٩۵٢٣,۶٩۵,٣٣۴٢,۴١۵,٢١٠١٠٨,۶٢٧,٣١٨جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢٨,۶٧۵,٣١١٣٣,٣١٠,۶١٣۴۴,۶٧٠,۶٠۵٧٢,٠٠٣,٢٠٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨٣٢,٩۴٢,٩١۴١٢٠,٠۴٧,١٩٨مبلغ فروش

(١٠۶,٨١٢,١٩۴)(٢۶,۵۵١,۴٧١)(٩٣,١٩٢,۴۴۴)(۵٣,٧١٣,۵٩٧)(٣۵,٨٣۵,۵٣٧)(٣٣,١٠١,٨٣۶)(٣٠,٩٨١,٩٩۶)مبلغ بھاي تمام شده



اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

-

بھای تمام شده

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٧٣,٣٩۶,٣٧٢٢٠,١١٢,٢٣١مواد مستقیم مصرفي

٣,٣٧٣,٩٧٨١,٠٢۶,٣٠٣دستمزدمستقیم تولید

٢٢,۵٨۴,٢۵٩۶,٢٩۶,٠٣۵سربارتولید

٩٩,٣۵۴,۶٠٩٢٧,۴٣۴,۵۶٩جمع

(٨٢۶,۵٢٧)(٣,۵۴٢,٣١٨)ھزينه جذب نشده درتولید

٩۵,٨١٢,٢٩١٢۶,۶٠٨,٠۴٢جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٩۵,٨١٢,٢٩١٢۶,۶٠٨,٠۴٢بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١١,٣٧۴,٧۵٣١٣,٩٩۴,۶٠٠موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(١۴,٠۵١,١٧١)(١٣,٩٩۴,۶٠٠)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٩٣,١٩٢,۴۴۴٢۶,۵۵١,۴٧١بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٩٣,١٩٢,۴۴۴٢۶,۵۵١,۴٧١جمع بھاي تمام شده

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت
از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه
مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

٢٠٣,۵٣٠۴٢,۶١٢,۴١٠.٩۵٨,۶٧٢,٩٠۴٢١,٨٨٨٣٩,۵٩۶,٩٩٣.٧٩٨۶۶,۶٩٩(٢۵,٠٨۶)۶٣,٩٩۴,٨٩٧.٩۶(٣٩٢)۴٩,١٣۴٣۶,١۵٨,۶۶٨.١٣١,٧٧۶,۶٢٠١٧۶,۶٧۶۴۴,٠٨١,٠٨٠.۶٢٧,٧٨٨,٠۶٩تنتیرآھن



دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

۵٨,١۶۶٣٩,۴٠٢,۵٨٩.١۴٢,٢٩١,٨٩١١٣١,٠٢١۴٧,٨٨٨,۶٢٠.٩١۶,٢٧۴,۴١۵٢٩٩١٧٨,٩۶٩,٨٩٩.۶٧۵٣,۵١٢١٣٧,۶۵٠۴۶,٠٠٩,٢٣٣.۵۶۶,٣٣٣,١٧١۵١,٨٣۶۴۴,١١٣,١٠۶.٧٢٢,٢٨۶,۶۴٧تنمیلگرد

٢٢۴,۶۵۶۴٠,٨٩۴,٩٠١.۵۴٩,١٨٧,٢٨۵٩٨,٢۴٨٣٨,٨٢٣,٧۶٢.٣٢٣,٨١۴,٣۵٧(٢۵,۴۵٨)٣۶,٨۴٢,٢۵٧.۶(۶٩١)٩٢,٢٣٩٣٣,۶١١,٠٧۵.۵٨٣,١٠٠,٢۵٢٢٣١,٣۵۶۴٢,٩٠٧,٢۴٢.۵٢٩,٩٢۶,٨۴٨تنشمش کااليي

ساير (نبشي ، ناوداني
و ...)

٣٠,٢٩۶۴٧,٣۵٧,٨٠٣.٠١١,۴٣۴,٧۵٢٢۵,۴٣٩۵۵,٧٠٩,٠۶٨.٧۵١,۴١٧,١٨٣٩٢,١٩٢,٧٧٧,٧٧٧.٧٨١٩,٧٣۵٢۴,۵٧٨۴٧,٨٣۶,۵۶١.١۵١,١٧۵,٧٢٧٣١,١۶۶۵۴,۴١۶,۴۴٧.۴١١,۶٩۵,٩۴٣تن

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

٠١,١٨٢,٣٨٣٠۵,٣٨٧,۵٢۵(٢,۴۵۵)٠۵,٣٩١,٠٨۵٠١,١٨١,٢٧٨٠تن

١٣,٩٩۴,۶٠٠٢۶,۵٨٧,٧٩٣٢٠,٢۴٨٢۶,۵۵١,۴٧٠١۴,٠۵١,١٧١جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

١۶,۴٩٠٢۵,٨٧٨,٩۵۶.٩۴۴٢۶,٧۴۴٠٠۵,١٠١٠٢٠۴,١۴۴١١,٣٨٩١٩,۵۴۵,١٧۵.١٧٢٢٢,۶٠٠تنشمش

٧٢٠,٠٠۶۴,۵٢٢,۵۴٠.٠٩٣,٢۵۶,٢۵۶٨٨۵,۴٢١۵,٧٨٣,١٣۵.٩٣۵,١٢٠,۵١٠٩٠۶,٢٧۴٠۵,٠٣٨,٨١٧۶٩٩,١۵٣۴,٧٧۴,٢٧۵.۴۴٣,٣٣٧,٩۴٩تنسنگ آھن

١٩,٧١٣٢١,٢٣١,٨٧٧.۴۴۴١٨,۵۴۴٠٠٩٠٠٠١٩,١٠٨١٨,٨١٣٢١,٢٣١,٩١۴.١٣٩٩,۴٣۶تنکک

۴۵,۶٣٩١١,١٧٧,۵٢٣.۶١۵١٠,١٣١٢۴٨,۶٧٢١۴,۶٣٨,٨۶١.۶٣٣,۶۴٠,٢٧۵٢۶٧,۴١٧٠٣,٧٨۵,٠٣۴٢۶,٨٩۴١٣,۵٨۵,۶٣٢.۴٨٣۶۵,٣٧٢تنذغالسنگ

۶۴,٧٠٧٧,٢٣٩,٩٢٧.۶٧۴۶٨,۴٧۴٩٣,٨۴٠٧,٠٢٩,٨۶٩.٩٩۶۵٩,۶٨٣٧٩,٨٩۵٠۶٣٠,۵۴٧٧٨,۶۵٢۶,٣٢۶,٧٣٠.۴١۴٩٧,۶١٠تنگندله

١,۵۵۵۵,٣٣٨,٩٠۶.٧۵٨,٣٠٢١٠,۵۶١٧,٠٣٨,١۵٩.٢٧٧۴,٣٣٠١١,٠٢۴٠٧۴,۶٢۶١,٠٩٢٧,٣٣١,۵٠١.٨٣٨,٠٠۶تنسنگ منگنز

٨٩,٣٧٧۴٢٢,٢۴۵.١٣٧,٧٣٩١۵۴,۶١١۴٩٣,۶٣٨.٨٧٧۶,٣٢٢١۴٠,٧٨۵٠۶٣,٧٧۴١٠٣,٢٠٣۴٨٧,٢۶٢.٩٧۵٠,٢٨٧تنسنگ آھک

٢٣,١٣٣١۵,٠۴٠,٧۶۴.٢٨٣۴٧,٩٣٨١١,٧٢۴١۵,۵٧۴,١٢١.۴۶١٨٢,۵٩١٩,٣٢۴٠١۴١,٩١٠٢۵,۵٣٣١۵,٢٢٠,٢۶٣.٩٧٣٨٨,۶١٩تنآھن قراضه

٩٣,۶٧٠۵,٣١٨,٠٨۴.٧٧۴٩٨,١۴۵١١۵,٧٣۵٨,۵۶۴,٠١٢.۶٢٩٩١,١۵۶١۴٠,٩۵۶٠١,١٧۵,٨٩٩۶٨,۴۴٩۴,۵٧٨,۶٢٠.۵٨٣١٣,۴٠٢تنساير

١,٠٧۴,٢٩٠٩۶,١٧٠,٨٢۶.۶۵۵,٩٧٢,٢٧٣١,۵٢٠,۵۶۴۵٩,١٢١,٧٩٩.٧٧١٠,٧۴۴,٨۶٧١,۵۶١,۶٧۶٠١١,١٣٣,٨۵٩١,٠٣٣,١٧٨٩٣,٠٨١,٣٧۶.٩۶۵,۵٨٣,٢٨١جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:



دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

١١٩,٣٩۶١٩,۴٠٣,٢٣٧.٩۶٢,٣١۶,۶۶٩٢١۶,٢٨٢٣٠,۵٩٠,٧۶١.١۴۶,۶١۶,٢٣١١١٨,۶١۵٠٣,۴۵۴,٧١٠٢١٧,٠۶٣٢۵,٢٣٧,٧٨٨.١١۵,۴٧٨,١٩٠تنذغالسنگ

٩٩٨١۴٢,٧۵۴,۵٠٩.٠٢١۴٢,۴۶٩۵,١٧٧١۶٩,۴٠۵,۶۴٠.٣٣٨٧٧,٠١٣۴,٩۴۴٠٨١۶,٣۵٢١,٢٣١١۶۵,٠١٢,١٨۵.٢٢٢٠٣,١٣٠تنفرو منگنز پر کربن

١٣,١٩٩۴١,۴۶٧,۵٣۵.۴٢۵۴٧,٣٣٠٩٢,٨٠۵۵٠,۴٠٣,٧۴٩.٨۴,۶٧٧,٧٢٠٩۵,۵٠٠٠۴,٧٠٧,٣١٠١٠,۵٠۴۴٩,٢٨٩,٧٩۴.٣۶۵١٧,٧۴٠تنکک وارداتي

١٣٣,۵٩٣٢٠٣,۶٢۵,٢٨٢.۴٣,٠٠۶,۴۶٨٣١۴,٢۶۴٢۵٠,۴٠٠,١۵١.٢٧١٢,١٧٠,٩۶۴٢١٩,٠۵٩٠٨,٩٧٨,٣٧٢٢٢٨,٧٩٨٢٣٩,۵٣٩,٧۶٧.۶٩۶,١٩٩,٠۶٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٨,٩٧٨,٧۴١٢٢,٩١۵,٨٣١٢٠,١١٢,٢٣١١١,٧٨٢,٣۴١جمع كـل

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت
از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه
مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١١,٢۴٩,۶٠٢٣,٢٩۵,١۴٨١٠,۶٠٠,٧٢٧١,٣٠٣,٧۶۶٣٨۴,٩۴٧١,١٩۶,٧١٣ھزينه حقوق و دستمزد

٢,۴۶١,٨٨٩٧٢۵,٩٠٩٢,٣۵٧,١٧٣١٠٨,٣٩٩٣۴,٣٠۵١٠۵,٧٧٩ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز
و سوخت)

٣,٠۶۴,٩١۶۶٠٢,۵٨٧٣,٠٧٧,۶۵٧٠٠٠

٣,۶٢۵,١٢٩١,٢٠٣,١٣٧۴,٠۵١,١٨٨٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٨۶,١٠٢٢۴,۵۴۴۶٨,١٠٧

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠١,١٧١,٩٣۴٢٠٢,٠٢٨١,۵١٣,۴٢٢ھزينه حمل و نقل و انتقال

٢,١٨٢,٧٢٣۴۶٩,٢۵۴٢,٣١٣,۴٧٨٢,۵۴٨,٣٨۴۶٧٢,۴٣٨٢,٧٨٢,٣٢٧ساير ھزينه ھا

٢٢,۵٨۴,٢۵٩۶,٢٩۶,٠٣۵٢٢,۴٠٠,٢٢٣۵,٢١٨,۵٨۵١,٣١٨,٢۶٢۵,۶۶۶,٣۴٨جمع



برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش
محصوالت

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در ٩ ماھه آتی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ در مقایسه با روند ٣ ماھه اول سال جاری به نظر می رسد تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و شرایط متغییر بازار ، نرخ محصوالت فوالدی نیز تغییر داشته
باشد.

نرخ خريد
مواد اولیه

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بینی می شود با توجه به موارد ذکر شده برای نرخ محصوالت از جمله نوسانات نرخ ارز ، قیمت مواد اولیه وارداتی از جمله ذغال سنگ و کک و ھمچنین نرخ خرید مواد اولیه از داخل
کشور مانند سنگ آھن و ذغال سنگ به تبع نوسان در نرخ شمش فوالدی در ٩ ماھه آتی سال ١٣٩٩ تغییر نماید.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در ٩ ماھه آتی سال ١٣٩٩ با عنایت به موارد مطرح شده درباره قیمت مواد اولیه و تغییر در نرخ سایر نھادھای تولید شاھد نوسان در نرخ بھای تمام شده یک واحد محصول تولیدی نسبت به ٣
ماھه اول خواھیم بود.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٠,۵٢٢١٠,۵٣٧١٠,۴٢٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢,٨٠۶٢,۶٩٩٢,۶۵٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١۵١,٠۵٣,۴۴١٠۶۶,١٢١,٩١٧٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٣٨,٣١۴٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

١,٠٠٨,٩٢٧,۴۴۵٠١,۴١٧,٧٠۵٠درھممنابع ارزی طی دوره

۶٠٣,٧٩٢٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره

٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨٠١٠,٧١٨,٨٨٢٠یورومصارف ارزی طی دوره

۶١۴,٩٠۶,۴۶۶٠٧٩,٩٧٩,۴٠۵٠درھممصارف ارزی طی دوره

٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨٠٢١۴,١٧٢,٩٠٨٠یوانمصارف ارزی طی دوره

٧,۶١۶,٩٨٧٠١٣,٨۶٨,۶۵٩٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

١٧,٣٩٠,٣٢١٠٨,٨۵۶,٢١۵٠یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٩١,٣٧٢٠۶,٠٧٧,٨١٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢,٣٧٠,٧۵٠٠٣,٢٢۴,٧٣۶٠یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١٨,۵۶۴,٩١٠٠١٢,٨٣۶,٧٧٩٠یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۶٠۶,٨٨۶٠١,٣٣۴,٧٠٧٠درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢٣,٧۶۵٠١۵,۶٨٧٠یوانبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢,٨۶٨,٩٣٢٠٠٠وونبدھی ھای ارزی پایان دوره



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٩,۵٣۵,۵٠٠٠٢۶,٢١٢,٢٨٢٠دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

١٣,۶٢٩,٨۴۶٠١٣,۶٢۵,٢١٧٠روبلبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴٠٠,٠٣۵٠۴٠٠,٠٣۵٠روبلداراییھای ارزی پایان دوره

٨٨,٠۴٠,٠۶۶٠٠٠روبلمصارف ارزی طی دوره

۴٣۵,۴۶٢,٣١٠٠٠٠وونمصارف ارزی طی دوره

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

پیش بینی می گردد روند انجام ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی در ٩ ماھه سال جاری نسبت به ٣ ماھه اول با توجه به تغییرات بازار تغییر خواھد کرد .دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت
از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه
مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

ھزينه ھاينام طرح
برآوردي ريالي
طرح - میلیون

لایر

ھزينه
ھاي

برآوردي
ارزي
طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٩/٠٣/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر طرح در فعالیتھاي آتي شرکت

پایداري تولید شرکت با تولید ٢۵ ھزار نرمال۶۵٧,٧۶۶٢,٨٩٠,٨۵٢۶۵.۴٩۶٩.٣٩۵١۴٠٠/٠٢/٣١یورو٠٣٣.٧۵احداث واحد اکسیژن
مترمکعب بر ساعت اکسیژن، ٩٠٠ نرمال

مترمکعب بر ساعت آرگون، ١٠ ھزار نرمال
مترمکعب بر ساعت نیتروژن

تعمیرات اساسي و
بازسازي کوره بلند يک

افزایش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ٣١٨٠٠/٧۴٠,٧٠٠٠۶٨٠,٧٠٠۶٠,٠٠٠٩١.٧٢٩٧.٧١٠٠١٣٩٩/٠۴
ھزار تن در سال

احداث کوره پاتیلي
شماره ٣ (LF٣) و

بازسازي کوره پاتیلي
(LF١) شماره ١

پایداري و افزایش تولید در بخش فوالد سازي٠٢,٠٨۴,٩۵٠٠٠۵٠١۴٠٠/١١/٣٠یورو۴.۶٩٠,٠٠٠٩

پروژه تزريق پودر
(PCI)ذغال

جایگزینی ١۵٠ کیلوگرم پودر زغالسنگ با کک١,٢٧٨,١۴٨۴۴,٨٨٩٩٩٩٩١٠٠یورو۴٣١,٠٠٠١۶.۵۵
متالوژی در یک تن چدن مذاب تولیدی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

نرخ ارزھزینه شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان ثبت ھزینه و نرخ ارز ھزینه باقیمانده بر اساس نرخ ارز حوالھاي در سامانه سنا می باشد.



وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام شرکت
سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي
تمام
شده

سال مالي شرکت
سرمايه پذير

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن۴٠٨٠,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٣٢٧,۶٠٠۴٠٨٠,٠٠٠٠پااليش قطران زغال سنگ

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٠.۵۶۵۶۴١٣٩٨/١٢/٢٩١,٠۵٠٠.۵۶۵۶۴٠بورس کاالي ايران

حفظ سرمایه گذاری و برنامه ریزی جھت ورود این شرکت به بورس یا٩٩.٩٣١,۵٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١,۶١٣٩٩.٩٣١,۵٣٠٠تارابگین
فرابورس

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ريزي جھت خروج اين شركت از زيان٩۵۵٨۶,٠٢١١٣٩٩/٠٩/٣٠٠٩۵۵٨۶,٠٢١٠زغال سنگ البرز شرقي

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٠.٠۶٢,١٢٧١٣٩٨/١٢/٢٩١۵٠.٠۶٢,١٢٧٠بورس انرژي

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن و برنامه ريزي٩٩.٩١,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٣,١۵۵٩٩.٩١,٠٠٠٠پويش معادن ذوب آھن
جھت ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

صندوق سرمايه گذاري
مشترک ذوب آھن

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٢۴۵,۵١٧١٣٩٩/٠٣/٣١٨,٠۵١۴۵۴۵,۵١٧٠.٢۶

پويش بازرگان ذوب آھن
اصفھان

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٢٠٠٠,٢٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩۵٢,٩۴٩٣٩.٩۴١۵,٣٩.٩۴١۵

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٩٩.٩١٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩۵۶٢٩٩.٩١٠٠٠پويش خدمات ذوب آھن

باشگاه فرھنگي ورزشي
ذوب آھن اصفھان

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن۶١۵٠٠.۶١۵٠١٣٩٩/٠٣/٣١٠۶٠.۶٠

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٠.١۴٨,٨٢۵١٣٩٩/٠٩/٣٠۴,۶۶٢٠.١١٧,٠٩٩٠سرمايه گذاري سپه

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن٠٢,٧۶۶١٣٩٨/١٢/٢٩٩٣٣٠٢,٧۶۶٠سنگ آھن گل گھر

مھندسي بین المللي فوالد
تکنیک

حفظ سرمایه گذاری و مشارکت در افزایش سرمایه آن۵۵۵۴.۶٨١٧١٠,۴.۶٨١٧١١٣٩٨/١٢/٢٩١

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت
از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه
مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

١٠٠,۴۶۶٠سود تسعیر ارز



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

۶١,٠٠٩٣,٢۶٠ساير

١۶١,۴٧۵٣,٢۶٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

۵۵٠,١٠٨١٣٨,۴٠٨انحراف ظرفیت

٠٨٨٠,٠٣۵سود(زيان) تسعیر ارز

١,١٣۵١,٨۶۶ساير

۵۵١,٢۴٣١,٠٢٠,٣٠٩جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي
(میلیون لایر)

مانده پايان دوره بهمانده پايان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

معادل رياليمبلغ ارزي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

١٨٢٩,٩۴٠,٩۵٣٣٢,٧٣٧,۵۶٧٠٠٢٠,١٢۴,٨۶۶١٢,۶١٢,٧٠١١,۴٧١,١۴٢تسھیالت دريافتي از بانکھا

١٠,٢٨۶,٢١٨١,٨۴۶,٩۵٢۵١۶,٠۶١١,٣٣٠,٨٩١٢۴,۵۶۶یورو٧١,۵٧٩,٩٠٧٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

كارمزدھاي٠٠٠٠٠٠٠٧٩,۶٠٧تسھیالت دریافتی از بانکھا
بانكي

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

٣١,۵٢٠,٨۶٠٣٢,٧٣٧,۵۶٧١,٨۴۶,٩۵٢٢٠,۶۴٠,٩٢٧١٣,٩۴٣,۵٩٢١,۵٧۵,٣١۵جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

١,۵٧۵,٣١۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت ارزي در تاريخ تراز نامه به مبلغ ١٠،٢٨۶،٢١٨ يورو، تسھیالت بانك توسعه صادرات جھت تامین مواد اولیه مي باشد.

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت



دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

در سال ١٣٩٩ جھت تامین منابع مالی شرکت موارد زیر پیش بینی می گردد: - بروز رسانی وتجدید تسھیالت قبلی شرکت در بانک ھای صادرات ایران ( ۵٠٠٠ میلیارد ریال ) و پاسارگاد ( ١۵٧٠٠ میلیارد ریال )
جمعاَ ٢٠٧٠٠ میلیارد ریال - پیش بینی تھاتر حداقل ملغ ٢۵٠٠٠ میلیارد ریال از بدھی ھای بانکی شرکت با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت ( بند"و" تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ) که منوط به قبولی

بانک ھا و توافق در خصوص نحوه تسویه با سازمان تامین اجتماعی می باشد. - کاھش ھزینه ھای مالی ( از طریق برنامه ریزی جھت تسویه و یا بروزرسانی بدھی ھای بانکی و ھمچنین جایگزینی تسھیالت
گذشته با تسھیالتی که ھزینه کمتری برای شرکت در بر دارند.) - تامین منابع از طریق بازار سرمایه به مبلغ ۵٠٠٠ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه - دریافت تسھیالت جدید در سال ١٣٩٩ جمعاَ به مبلغ

۵٠٠٠ میلیارد ریال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بھبود شرایط مالی شرکت امکان افزایش آن وجود دارد به نحوی که پس از اصالح در پیش بینی بودجه شرکت از طریق کدال اطالع رسانی الزم صورت
می پذیرد.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

٢,٩١٧,۶٣۶٠سود سرمايه گذاري ھا

٣۴,۶٢١٩,٩۶۵سود بانکي

٢,٩۵٢,٢۵٧٩,٩۶۵جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

(١٢٨,٣٢۵)(٣٢۵,۶۵٩)ھزينه ھاي ورزشي

١٢٨,٣۴٩۴۴,١١٨درآمد انبارداري

٣٨٢,۶٧۶٠درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات

(٢,٠٨۴)(١٢,۶٣۴)زيان فروش يا برکناري دارايیھاي ثابت

(٣٧,٠٢١)(٨٣,١٣۴)سود حاصل از فروش خدمات

(٢۵٠,٨۵٧)۶٠۶,۴۶٣ساير

(٣٧۴,١۶٩)۶٩۶,٠۶١جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال
مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالي گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال
مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود
سال مالي جاري

(۵,٢٨٩,۴۴٣)٠٧,۵٣١,١٣١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

موارد ذكر شده در باالدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

موارد ذكر شده در باال

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت
از نتايج مورد انتظار باشند.»




