
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

0سرمایه ثبت نشده:ذوبنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1399/09/30 (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

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

١٣٢,۴٣٩,٢٧٠٧۶,٧۴٩,٠٢٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨٧٣درآمدھای عملیاتی

(۶۵)(٩٣,١٩٢,۴۴۴)(۶۴,٢٢٠,۵۵۶)(١٠۶,١٨۴,٩۵۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٢۶,٢۵۴,٣١۵١٢,۵٢٨,۴۶۶١۵,۴٣۴,٨٧۴١١٠سود (زيان) ناخالص

(٧٧)(۵,٢١٨,۵٨۵)(٣,٧۵۵,٠٧۴)(۶,۶۴٣,٠۶۴)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٨١)۵٢,٢٨٢٢۶٩,٣٠٢١۶١,۴٧۵ساير درآمدھا

(٢,٣٢٠)(۵۵١,٢۴٣)(١٣٩,٩٠٣)(٣,٣٨۶,٣٢٠)سایر ھزینه ھا

١۶,٢٧٧,٢١٣٨,٩٠٢,٧٩١٩,٨٢۶,۵٢١٨٣سود (زيان) عملیاتي

(۵)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(۴,۴٩٨,٧٩٠)(۴,٧٠٩,٣۴٨)ھزينه  ھاى مالى

(۴٨)٢١۶,٩۴٣۴٢٠,٩٩٣٢,٩۵٢,٢۵٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(٧۵١)۶٩۶,٠۶١(١٩٧,٧٨۶)(١,۶٨٢,٧١١)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١٠,١٠٢,٠٩٧۴,۶٢٧,٢٠٨٨,٠٧۶,١٠۶١١٨سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

--(۵۴۴,٩٧۵)٠(٣٧,٧١١)سال ھای قبل

١٠,٠۶۴,٣٨۶۴,۶٢٧,٢٠٨٧,۵٣١,١٣١١١٨سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

١٠,٠۶۴,٣٨۶۴,۶٢٧,٢٠٨٧,۵٣١,١٣١١١٨سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢۶۴١۴۵١۵١٨٢عملیاتی (ریال)

(۴٣)(٢٩)(٧٠)(١٠٠)غیرعملیاتی (ریال)

١۶۴٧۵١٢٢١١٩ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

١۶۴٧۵١٢٢١١٩سود (زيان) پايه ھر سھم

١۶۴٧۵١٢٢١١٩سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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 ١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

١٠,٠۶۴,٣٨۶۴,۶٢٧,٢٠٨٧,۵٣١,١٣١١١٨سود (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

١٠,٠۶۴,٣٨۶۴,۶٢٧,٢٠٨٧,۵٣١,١٣١١١٨سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٩٧,١۵۵,٨٠٧٩١,٩٩٢,٢٣۴٨٩,١۴۴,٨١١۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٢١٠,٧۵۵١٩٨,٢۵۵١۴٩,۴٩۵۶دارایی ھای نامشھود

١,٧١٠,٨٢٠١,٢٣۵,۴٠٨١,١٧٨,۵۴٩٣٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(١٧)٣,٧٨٨,۵٧٧۴,۵٧٩,٩۶٢٢,۶۶٠,٢۴۵دریافتنی ھای بلندمدت

٨٨٧,۴٢٧٧۵۵,٠٩٩۵۴٨,۵٧٣١٨سایر دارایی ھا

١٠٣,٧۵٣,٣٨۶٩٨,٧۶٠,٩۵٨٩٣,۶٨١,۶٧٣۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١۴,٩٢٩,٨٢١۶,٧٨٢,٨۶۵۵,٧٢٩,١٢١١٢٠سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴١,٨٣٨,٩٧۴٢۵,٧۵۶,٢٨۴١۶,۶۵٣,٣١٨۶٢موجودی مواد و کاال

٢۶,٢٣٧,۴١١٢٠,۶٧۶,٢٨۵١۵,٣٩٣,٨۵۴٢٧دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠١۶۶,٩٠٨سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴,٩٣٨,۴٩١١,٩٢٧,٣٧٧١,٣٢٧,٩٧٧١۵۶موجودی نقد

٨٧,٩۴۴,۶٩٧۵۵,١۴٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨۵٩

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٨٧,٩۴۴,۶٩٧۵۵,١۴٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨۵٩جمع دارایی ھای جاری

١٩١,۶٩٨,٠٨٣١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٢۵جمع 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

٣۵١,١٩٩٣۵١,١٩٩٣۵١,١٩٩٠اندوخته قانونی

۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

--(١٢,٨٢٠,۵٧۵)(۵,٢٨٩,۴۴۴)۴,٧٧۴,٩۴٢سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۶٧,٠۴١,۵٨١۵۶,٩٧٧,١٩۵۴٩,۴۴۶,٠۶۴١٨جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,۴٧١,٠۵١١۴,٨٩٢,٩٣٨١٠,٧٨٨,۴۵٠۴پرداختنی ھای بلندمدت

١۴,٧۶۴,٩٠٢١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨٧تسھیالت مالی بلندمدت

٨,۶١٩,۴٨٠٧,٢٧٨,٢٠١۵,٨٨٧,٣١٠١٨ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣٨,٨۵۵,۴٣٣٣۶,٠١۴,٠٧٨٣١,٢٨۵,٨۴٨٨جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣٩,١٩٣,۴١٧٢٢,٨٠۴,۵٠۶٢١,٣٣٢,٧۵٠٧٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(۵٨)١٨١,٢٣۵۴٣۴,٩٧۵٠مالیات پرداختنی

٠٠١۴٨,٨۵٨سود سھام پرداختنی

٢٢,٠٩٣,٠١١١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠٢۵تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

٢۴,٣٣٣,۴٠۶١٩,٩٩۵,٠٩۴١٢,١١۶,٩٨١٢٢پیش دریافت ھا

٨۵,٨٠١,٠۶٩۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩۴١

٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٨۵,٨٠١,٠۶٩۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩۴١جمع بدھی ھای جاری

١٢۴,۶۵۶,۵٠٢٩۶,٩٢۶,۵٧۴٨٣,۵٠۶,٧٨٧٢٩جمع بدھی ھا

١٩١,۶٩٨,٠٨٣١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٢۵جمع 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



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) 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

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

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 ٩ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

١٠,٠۶۴,٣٨۶١٠,٠۶۴,٣٨۶سود (زيان) خالص دردوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠۶۴,٣٨۶٠١٠,٠۶۴,٣٨۶سود (زيان) جامع دردوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا



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

۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠۴,٧٧۴,٩۴٢٠۶٧,٠۴١,۵٨١مانده در ١٣٩٩/٠٩/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١٠,٨٧٨,١۶۶٨,٣۶۵,۴١٧١٣,٠٩١,٩۶۵٣٠نقد حاصل از عملیات

--(١١٠,٠٠٠)٠(٢٩١,۴۵١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٠,۵٨۶,٧١۵٨,٣۶۵,۴١٧١٢,٩٨١,٩۶۵٢٧جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٩٨)(۵,۵٢٠,٨٧٧)(٣,۶٧١,٢۴١)(٧,٢٨٢,۶۵١)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

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

٣١۵٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

--(١٢,٩٠٨)(٧,١٣٨)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

(۵٧۴)(١٩١,٠٠٠)(۶٢,٠٠٠)(۴١٧,۶٧٠)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

١٠,۵٢٩٠١٣۴,٠٧۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

١٧٣,١١٠٢٣,٨٠٣٢٨,٩٠۵۶٢٧دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(١٠٣)(۵,۶١٠,۵۶۵)(٣,٧١۶,۵٧۶)(٧,۵٢٨,٨۶٧)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٣۴)٣,٠۵٧,٨۴٨۴,۶۴٨,٨۴١٧,٣٧١,۴٠٠جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

٢٨,٧۵٢,٠۵۴١۶,٣۴٢,۶٨۵٢٧,۵۴٢,۵٠٧٧۶دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۴٣)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(١۶,٧٣۵,۶۶۶)(٢٣,٩۴٧,٢۴٨)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(۶)(۶,۴٢٠,٠۴١)(۴,۶١٣,٢١٧)(۴,٩٠۶,۶۴٨)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

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

٩٨(۶,٨٧٣,٩٧٨)(۵,١۵۵,٠۵۶)(١٠١,٨۴٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۴٩٧,۴٢٢(۵٠۶,٢١۵)٢,٩۵۶,٠٠۶خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

(۴)۵۵,١٠٨۵٧,۶١٢١٠١,٩٧٨تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴,٩٣٨,۴٩١٨٧٩,٣٧۴١,٩٢٧,٣٧٧۴۶٢مانده موجودی نقد در پايان سال

(٨۵)۴٩٩,٩٠٠٣,٢۴٧,٣۶٧٣,٢٢۴,٠۴٢معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش
در

دوره ٣
ماھه

منتھي
به

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

مبلغ فروش-نرخ فروش- لایر
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش
در

دوره ٣
ماھه

منتھي
به

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

مبلغ فروش-نرخ فروش- لایر
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

فروش داخلي:

نرختنتیرآھن
بازار

۵۶٨,٣۵٧٢٢,٩٩٩,٧۶٣٧۵٢,٧٠٨۴١,٨٩۴,٣۶٨.٠٧٣١,۵٣۴,٢٢۶(٢٧,٧۴۴,٨۵٩)٣,٧٨٩,٣۶٧۵۵١,۴۶١٧۴,٠٨٨,١۶٩.۴٣۴٠,٨۵۶,٧٣۶(٣٢,۶٧٠,٨٠۵)٨,١٨۵,٩٣١١۶٩,۵٣٩٠

نرختنمیلگرد
بازار

٢٨٠,۶٩٣١١,٣٣٧,۴٢٩٣٨۵,٣٧٧۴١,۶۵۶,۴٠٣.٩٩١۶,٠۵٣,۴٢٠(١۵,٢۵۵,٢٣٠)٧٩٨,١٩٠٢۵۶,٢٩٠۶۴,۶۶۵,٩۴٨.٧٣١۶,۵٧٣,٢٣۶(١۶,٢۴٩,۶١۶)٣٢٣,۶٢٠٧٢,٧١٠٠

نرختنشمش کااليي
بازار

۴١,۴۴٩١,۵٣٩,١٨٠٩٩,٢٢٩۴٠,٠٩٩,۶١٨.٠۶٣,٩٧٩,٠۴۵(٣,١۵۶,٧٢۴)٨٢٢,٣٢١١٢٠,۶۴۵۴٩,۶۵۵,٠۶٢.٣٧۵,٩٩٠,۶٣۵(٧,٠۵٧,۴٠۶)(١,٠۶۶,٧٧١)١۴,٧٢۵٠

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ،

ناوداني و ...)

نرختن
بازار

١۵,٩٩٢٨٣٨,٢۶٣٢٣,٣٧٠۶١,٧٧٣,٠۴٢.٣۶١,۴۴٣,۶٣۶(١,٠٧٩,٣١١)٣۶۴,٣٢۵۴٨,٢٢۶٩٨,٨١۵,٣٩٠.٠۴۴,٧۶۵,۴٧١(٣,۴٠١,٣٨١)١,٣۶۴,٠٩٠١٨,۵٧۴٠

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

نرختن
بازار

٠۴,٩٣۶,٢١٠٠٧,١۴٧,٣۵٠(۴,۵۵٧,٢٩٩)٢,۵٩٠,٠۵١٠۶,٨۴۴,١۴۶(۵,٣١٣,٧۶٣)١,۵٣٠,٣٨٣٠٠

١٠,٣٣٧,٢۵٣٢٧۵,۵۴٨٠(۶۴,۶٩٢,٩٧١)٨,٣۶۴,٢۵۴٩٧۶,۶٢٢٧۵,٠٣٠,٢٢۴(۵١,٧٩٣,۴٢٣)٩٠۶,۴٩١۴١,۶۵٠,٨۴۵١,٢۶٠,۶٨۴۶٠,١۵٧,۶٧٧جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

نرخھایتنتیرآھن
جھانی

۴۵,٧۴١١,٩٠۵,١١٩۶٠,٠۵١۴۴,٣٠۶,١٠۶.۴٨٢,۶۶٠,۶٢۶(١,٩۴٧,٢۶١)٧١٣,٣۶۵۶٠,۶٩۵١٠٠,٧١١,۶٢٣.۶٩۶,١١٢,۶٩٢(٣,۵٢١,٠١٩)٢,۵٩١,۶٧٣٢٨,١٠۵٠

نرخھایتنمیلگرد
جھانی

١۴٧,٣۴١۵,۶١٠,٣۵۵١٩۴,٠٩٣۴١,٠٩۶,۴٣٨.٣١٧,٩٧۶,۵٣١(٧,٨٣٨,۵۵۵)١٣٧,٩٧۶١٣٧,٠٣٣٨٣,۵٧١,٣٨٠.۶٢١١,۴۵٢,٠٣٧(٨,۴۴١,٧۶٧)٣,٠١٠,٢٧٠٧۶,٩۶٧٠

نرخھایتنشمش کااليي
جھانی

۶۶٣,٣٩۴٢۶,٣٨٧,٧۵٠٨٧۵,٩٢٠۴١,١٢٩,۴۵۴.٧۴٣۶,٠٢۶,١١٢(٣٠,٢٩٢,٨۴٧)۵,٧٣٣,٢۶۵۵١٩,۴٩٩٧۴,٣٨٧,٩٩٨.٨٢٣٨,۶۴۴,۴٩١(٢٨,٧٢۵,٧١٠)٩,٩١٨,٧٨١١۴٩,۵۵٠٠

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ،

ناوداني و ...)

نرخھایتن
جھانی

٢٠,٨٣٨٩٢۶,١۵٣٢۴,۴۶٢۴۵,۶۵٧,٣۴۶.٠٩١,١١۶,٨٧٠(٨۵٢,۶۵۶)٢۶۴,٢١۴١٠,٠٧٧٩٧,٠٢۵,٩٠٠.۵٧٩٧٧,٧٣٠(۶۵١,۴٩۶)٣٢۶,٢٣۴٣,۴٢٣٠

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

نرخھایتن
جھانی

٠٢۶٨,٨٠٠٠۶٨٩,۵٠٢(۴۶٧,٧٠٢)٢٢١,٨٠٠٠٢٢٢,٠٩۶(١۵١,٩٩٢)٧٠,١٠۴٠٠

١۵,٩١٧,٠۶٢٢۵٨,٠۴۵٠(۴١,۴٩١,٩٨۴)٧,٠٧٠,۶٢٠٧٢٧,٣٠۴۵٧,۴٠٩,٠۴۶(۴١,٣٩٩,٠٢١)٨٧٧,٣١۴٣۵,٠٩٨,١٧٧١,١۵۴,۵٢۶۴٨,۴۶٩,۶۴١جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش
در

دوره ٣
ماھه

منتھي
به

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

مبلغ فروش-نرخ فروش- لایر
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

٢۶,٢۵۴,٣١۵۵٣٣,۵٩٣٠(١٠۶,١٨۴,٩۵۵)١۵,۴٣۴,٨٧۴١,٧٠٣,٩٢۶١٣٢,۴٣٩,٢٧٠(٩٣,١٩٢,۴۴۴)١,٧٨٣,٨٠۵٧۶,٧۴٩,٠٢٢٢,۴١۵,٢١٠١٠٨,۶٢٧,٣١٨جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي بهبرآورد دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢٨,۶٧۵,٣١١٣٣,٣١٠,۶١٣۴۴,۶٧٠,۶٠۵٧٢,٠٠٣,٢٠٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨١٣٢,۴٣٩,٢٧٠۵۵,٠٢٠,۴۵٧٠مبلغ فروش

٠(۴۶,۵٣۴,۵٠٨)(١٠۶,١٨۴,٩۵۵)(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

-افزايش تولید چدن مذاب با راه اندازي كوره بلند شماره يك و ھمچنین تاكید بر فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر و افزايش فروش صادراتي

بھای تمام شده

دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٧٣,٣٩۶,٣٧٢٨٧,٠٠٢,٢٨۴مواد مستقیم مصرفي

٣,٣٧٣,٩٧٨٣,٣٧٣,٣٧٢دستمزدمستقیم تولید

٢٢,۵٨۴,٢۵٩٢٢,٨۴٣,٨۵٠سربارتولید

٩٩,٣۵۴,۶٠٩١١٣,٢١٩,۵٠۶جمع

(٣,١۵٠,۵۶۶)(٣,۵۴٢,٣١٨)ھزينه جذب نشده درتولید

٩۵,٨١٢,٢٩١١١٠,٠۶٨,٩۴٠جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٩۵,٨١٢,٢٩١١١٠,٠۶٨,٩۴٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١١,٣٧۴,٧۵۴١٣,٩٩۴,۶٠١موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(١٧,٨٧٨,۵٨۶)(١٣,٩٩۴,۶٠١)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٩٣,١٩٢,۴۴۴١٠۶,١٨۴,٩۵۵بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده



دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٩٣,١٩٢,۴۴۴١٠۶,١٨۴,٩۵۵جمع 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 ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

۶١٢,١۵۶۵٩,١٢١,٨٩٧.٠٣٣۶,١٩١,٨٢۴۵٣,٩٠١۵۶,٧۶١,٧٢٩.٨۴٣,٠۵٩,۵١۴(۵۶,۵٠٠)١٨,۵٩١,۶۴١.٩٩(٣,٠٣٩)۴٩,١٣۴٣۶,١۵٨,۶۶٨.١٣١,٧٧۶,۶٢٠۶١٩,٩۶٢۶٠,۵٣٧,٩٣٢.٩٧٣٧,۵٣١,٢١٨تنتیرآھن

۵٨,١۶٧٣٩,۴٠١,٩١١.٧۴٢,٢٩١,٨٩١٣٧٠,٨٢٩۶۵,۵٩٣,۶٨٨.٧۴٢۴,٣٢۴,٠۴٢۵٩۵٢٢٩,٠۴٣,۶٩٧.۴٨١٣۶,٢٨١٣٩٣,٣٢٣۶٢,٧٧۶,٣۵١.٧۵٢۴,۶٩١,٣٨٣٣۶,٢۶٨۵۶,٨٢٢,٢٩۵.١۴٢,٠۶٠,٨٣١تنمیلگرد

۶۴٠,١۴۴۵۵,٨٩٨,۵۴١.۵٨٣۵,٧٨٣,١١۶۶٠,١۵٢۵١,٧٧٨,٧۴٣.٨۵٣,١١۴,۵٩۵(۶٢,٣٢۴,٠۴٠)۵۵,٧٩٣,۵٢٠.٠۶(١,١١٧,٠۴٨)٩٢,٢٣٩٣٣,۶١١,٠٧۵.۵٨٣,١٠٠,٢۵٢١,٧٢۵,١٠۵۵۶,٨٧٨,۵۶۶.٢٣٩٨,١٢١,۴٩٩تنشمش کااليي

ساير (نبشي ، ناوداني
و ...)

۵٨,٣٠٣۶٩,۵١۴,٠٣٨.٧٣۴,٠۵٢,٨٧٧٣٣,٠٩٩۶٨,۴٣۵,۶۶٢.٧١٢,٢۶۵,١۵٢(١٣٢,٣۴٨)۴٣,۶٢١,۶٢١.۶٢(٣,٠٣۴)٣٠,٢٩۶۴٧,٣۵٧,٨٠٣.٠١١,۴٣۴,٧۵٢۶۴,١۴٠٧٨,١٩٨,٠٨٢.٣٢۵,٠١۵,۶٢۵تن

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

٠۵,۴۶۵,٧۵۵٠٧,٣٧٨,۴٩۴(٣٢٢,٣٧۵,٢٩۴)٠۵,٣٩١,٠٨۶٠٣٢٩,٨٢٨,۴۵٧٠تن

١٠۶,١٨۴,٩۵۵١٧,٨٧٨,۵٨۶(٣٨۴,٧۵١,٩٠١)١٣,٩٩۴,۶٠١۴٩۴,٨٢٠,٨۴١جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

١۶,۴٩٠٢۵,٨٧٨,٩۵۶.٩۴۴٢۶,٧۴۴٠٠١١,٨۴۵٠٣٣۶,١٠٠۴,۶۴۵١٩,۵١۴,٣١۶.۴٧٩٠,۶۴۴تنشمش

٧٢٠,٠٠۶۴,۵٢٢,۵۴٠.٠٩٣,٢۵۶,٢۵۶٣,٠٧٩,٢١٧٩,۴٧٠,۶۶٢.١٨٢٩,١۶٢,٢٢۴٢,۶٨۵,٠٨۶٠٢٣,۴٩٣,٠۵٧١,١١۴,١٣٧٨,٠١١,٠۶۴.١٧٨,٩٢۵,۴٢٣تنسنگ آھن

١٩,٧١٣٢١,٢٣١,٨٧٧.۴۴۴١٨,۵۴۴٠٠٩٠٠٠١٩,١٠٩١٨,٨١٣٢١,٢٣١,٨۶٠.٩۵٣٩٩,۴٣۵تنکک

۴۵,۶٣٩١١,١٧٧,۵۴۵.۵٢۵١٠,١٣٢٨۴٣,۶١٣٢٢,۶۶٠,۵۶۵.٩٢١٩,١١۶,٧۴٨٨٢۵,٣۵۶٠١٨,٢۵۴,٨٠٠۶٣,٨٩۶٢١,۴٧٣,۶۴۴.۶٧١,٣٧٢,٠٨٠تنذغالسنگ

۶۴,٧٠٧٧,٢٣٩,٩٢٧.۶٧۴۶٨,۴٧۴٣١٠,٨٢٣١٣,٨٩٣,٨٠۴.۵١۴,٣١٨,۵١۴٢۵۶,٩٠٣٠٣,۶١۶,٩٨۶١١٨,۶٢٧٩,٨۶٢,٨۶۴.٢٧١,١٧٠,٠٠٢تنگندله

١,۵۵۵۵,٣٣٨,٩٠۶.٧۵٨,٣٠٢۴۴,٧۶٣١٢,٢۶٧,٠٠۶.٢٣۵۴٩,١٠٨٣٣,٠١۴٠۴٠٠,۴١٠١٣,٣٠۴١١,٨٠٠,٩۶٢.١٢١۵٧,٠٠٠تنسنگ منگنز



دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

٨٩,٣٧٧۴٢٢,٢۴۵.١٣٧,٧٣٩۴٠۴,٣۵۴٧٣٩,٧۶٠.٢١٢٩٩,١٢۵۴١۵,۴٣۵٠٢٨٢,٧٠۵٧٨,٢٩۶۶٩١,٧٢١.١۶۵۴,١۵٩تنسنگ آھک

٢٣,١٣٣١۵,٠۴٠,٧۶۴.٢٨٣۴٧,٩٣٨٣۴,٨٠٠٢۵,١۵٢,٨١۶.٠٩٨٧۵,٣١٨١٠,١٠٠٠٢١٣,٢۶۶۴٧,٨٣٣٢١,١١۴,٩٢٠.۶۶١,٠٠٩,٩٩٠تنآھن قراضه

٩٣,۶٧٠۵,٣١٨,٠٨۴.٧٧۴٩٨,١۴۵۴٠٣,١٨٣١٢,۵٩١,۴٩۵.۶٧۵,٠٧۶,۶٧٧٣٩٧,٢۵١٠۴,٧٧٣,٠٠۴٩٩,۶٠٢٨,٠۵٠,٢١٩.٨٨٨٠١,٨١٨تنساير

١,٠٧۴,٢٩٠٩۶,١٧٠,٨۴٨.۵۶۵,٩٧٢,٢٧۴۵,١٢٠,٧۵٣٩۶,٧٧۶,١١٠.٨٣۵٩,٣٩٧,٧١۴۴,۶٣۵,٨٩٠٠۵١,٣٨٩,۴٣٧١,۵۵٩,١۵٣١٢١,٧۵١,۵٧۴.٣۴١٣,٩٨٠,۵۵١جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

١١٩,٣٩۶١٩,۴٠٣,٢٣٧.٩۶٢,٣١۶,۶۶٩۴٣۵,٨۴٧٣۴,٠٧٩,٠٠٩.٣٨١۴,٨۵٣,٢٣۴۴١٣,٨٢۵٠١٣,۴۵۵,٢۴۴١۴١,۴١٨٢۶,٢۶٧,٢٢٩.٠٧٣,٧١۴,۶۵٩تنذغالسنگ وارداتي

٩٩٨١۴٢,٧۵۴,۵٠٩.٠٢١۴٢,۴۶٩١۵,٢۴٨١٩۵,١۶٠,٣۴٨.٩٢,٩٧۵,٨٠۵١٣,۶۶۶٠٢,۶٢٣,١۴٠٢,۵٨٠١٩١,٩١٢,۴٠٣.١۴٩۵,١٣۴تنفرو منگنز پر کربن

٠٠٩٩۶۶٢,١۴٢,۵٧٠.٢٨۶١,٨٩۴١۵١٠٩,٣٨٣٨۴۵۶٢,١۴٣,١٩۵.٢٧۵٢,۵١١تنگرافیت گرانوله

١٣,١٩٩۴١,۴۶٧,۵٣۵.۴٢۵۴٧,٣٣٠٣١٧,٧٢۴۶۶,٨١٨,۵۶٢.۶۵٢١,٢٢٩,٨۶١٢٩۶,٧٠٠٠١٩,۵٢۵,٠٨٠٣۴,٢٢٣۶۵,٨٠۶,٩۴٢.٧٢,٢۵٢,١١١تنکک وارداتي

١٣٣,۵٩٣٢٠٣,۶٢۵,٢٨٢.۴٣,٠٠۶,۴۶٨٧۶٩,٨١۵٣۵٨,٢٠٠,۴٩١.٢١٣٩,١٢٠,٧٩۴٧٢۴,٣۴٢٠٣۵,۶١٢,٨۴٧١٧٩,٠۶۶٣۴۶,١٢٩,٧٧٠.١٣۶,۵١۴,۴١۵جمع مواد اولیه وارداتي:

٨,٩٧٨,٧۴٢٩٨,۵١٨,۵٠٨٨٧,٠٠٢,٢٨۴٢٠,۴٩۴,٩۶۶جمع 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 ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

ھزينه حقوق و
دستمزد

١١,٢۴٩,۶٠٢١١,٠۶۴,٨۴۵۴,٠٨٨,٠٢٢٠١,٣٠٣,٧۶۶١,۶٧۵,٣٣٩۴٢٠,۴٧۴٠

٢,۴۶١,٨٨٩٢,٠۵١,۴٣٧٧۶۵,۶١۶٠١٠٨,۵١٠۶٠,٠٢٨٢٣,١٢٣٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و سوخت)

٣,٠۶۴,٩١۶٢,٧۴۶,٢٨٩۶٠٠,٢۴٨٠٠٠٠٠

٣,۶٢۵,١٢٩۴,٠٨٢,٣۶٢٢,٠٠۶,٩٣١٠٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٨۶,١٠٢١٠۶,٠١۶٣١,٢١٣٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٠١,١٧١,٩٣۴١,٢١۴,١٩٣۵٣٢,۴٠٣٠

٢,١٨٢,٧٢٣٢,٨٩٨,٩١٧١,٣٠٠,٠۴۵٠٢,۵۴٨,٢٧٣٣,۵٨٧,۴٨٨١,١٩٩,۶۶۶٠ساير ھزينه ھا

٢٢,۵٨۴,٢۵٩٢٢,٨۴٣,٨۵٠٨,٧۶٠,٨۶٢٠۵,٢١٨,۵٨۵۶,۶۴٣,٠۶۴٢,٢٠۶,٨٧٩٠جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به غیر قابل پیش بیني بودن برخي از عوامل تاثیر گذار بر نرخ محصوالت فوالدي از جمله تصمیمات نھادھاي نظارتي ، تغییرات نرخ جھاني فوالد ، نرخ ارز و ... پیش بیني مي شود قیمت فوالد
شرايط متغیري را در ٣ ماھه پاياني سال جاري شاھد خواھد بود.

دوره ٣ ماھه منتھي
به

-

نرخ خريد
مواد اولیه

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به موارد عنوان شده براي نرخ محصوالت مانند نرخ ارز و تغییر در نرخ شمش فوالد خوزستان كه مبناي تعیین قیمت سنگ و ذغال سنگ و ... مي باشد و ھمچنین تصمیمات نھاد ھاي نظارتي براي
تعیین قیمت مواد آھن دار و نحوه عرضه آن ، به نظر مي رسد نرخ مواد اولیه در ٣ ماھه آخر سال ١٣٩٩ نیز شاھد تغییر باشد.

دوره ٣ ماھه منتھي
به

-

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

-در سه ماھه آخر سال ١٣٩٩ با توجه به موارد مطرح شده درباره قیمت مواد اولیه و سھم باالي آن در بھاي تمام شده و تغییر در قیمت ساير نھادھاي تولید ، نوسان در نرخ بھاي تمام شده يك واحد محصول
تولیدي نسبت به ٩ ماھه اول متصور مي باشد.

-دوره ٣ ماھه منتھي به

وضعیت کارکنان

برآوردبرآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٠,۵٢٢١٠,٣٨٨١٠,٣٢٠٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢,٨٠۶٢,۶٧٨٢,۶۵۶٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١۵١,٠۵٣,۴۴١٠٢٧۴,۴٨٨,٧٢۴٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٣٨,٣١۴٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

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

۶٠٣,٧٩٢٠١,٢٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

۶,۴٩٨,٠٠٠٠٧,٩۶۶,٣۵٧٠یورومصارف ارزی طی دوره

۶١۴,٩٠۶,۴۶۶٠۴٢٨,٨۵٠,١٧١٠درھممصارف ارزی طی دوره

٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨٠۶١٩,۴٧٣,٠۶۵٠یوانمصارف ارزی طی دوره

٧,۶١۶,٩٨٧٠٢,۴۶٣,۴٨٠٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

١٧,٣٩٠,٣٢١٠١٠,١٢٠,۶۵٨٠یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٩١,٣٧٢٠١۵,۵١٢,١٠٢٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢,٣٧٠,٧۵٠٠٢,٣۴٠٠یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١٨,۵۶۴,٩١٠٠٨,۶٠٣,۴٢٨٠یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۶٠۶,٨٨۶٠١,٠١٣,١٨٧٠درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢٣,٧۶۵٠۴۴٢,۵١٠٠یوانبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢,٨۶٨,٩٣٢٠٠٠وونبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٣۵,۵٠٠٠۴٣۴,۶٩٠٠دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

١٣,۶٢٩,٨۴۶٠١٣,۶٢٩,٨۴۶٠روبلبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴٠٠,٠٣۵٠۴٠٠,٠٣۵٠روبلداراییھای ارزی پایان دوره

٨٨,٠۴٠,٠۶۶٠٠٠روبلمصارف ارزی طی دوره

۴٣۵,۴۶٢,٣١٠٠٠٠وونمصارف ارزی طی دوره

٠٠۴,۴۵۵,٠٠٠٠ریال عمانداراییھای ارزی پایان دوره

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

ھزينه ھاي عمومي ، اداري ، تشكیالتي در ٣ ماھه آتي سال جاري نسبت به عملكرد ٩ ماھه اول با توجه به شرايط متغییر بازار تغییر خواھد نمود.دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-دوره ٣ ماھه منتھي به

«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

- ١٣٩٩/٠٩/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
پیشرفت
فیزيکي

برآوردي طرح
در تاريخ

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر طرح در فعالیتھاي آتي شرکت



ھزينه ھاينام طرح
برآوردي

ريالي طرح -
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

ارزي طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٩/٠٩/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
پیشرفت
فیزيکي

برآوردي طرح
در تاريخ

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر طرح در فعالیتھاي آتي شرکت

پايداري تولید شركت با تولید ٢۵ ھزار نرمال متر١,١۶٧,١١٧۴,٣٢۴,۴٠١۶۵.۴٩٧٨.٩٨۵٠١۴٠٠/٠٩/١۵یورو٠٣٣,٧۵٠,٠٠٠احداث واحد اکسیژن
مكعب بر ساعت اكسیژن ، ٩٠٠ نرمال متر
مكعب بر ساعت آرگون، ١٠ ھزار نرمال متر

مكعب بر ساعت نیتروژن

تعمیرات اساسي و
بازسازي کوره بلند يک

افزايش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ١٢٩٠٩١.٧٢١٠٠١٠٠٠١٣٩٩/٠٩/٣٠٨٠٠,٧۴٠,٧٠٠٠١,٠٠۶
ھزار تن در سال

احداث کوره پاتیلي
شماره ٣ (LF٣) و

بازسازي کوره پاتیلي
(LF١) شماره ١

پايداري و افزايش تولید در بخش فوالدسازي٠٢,٩۶٣,٩٩٩٠۵.٨٨١١٠١۴٠٠/١١/٣٠یورو۴٠٧,٩۶۵٨,٢٢٠,٠٠٠

پروژه تزريق پودر
(PCI)ذغال

جايگزيني ١۵٠ كیلوگرم پودر زغالسنگ با كك۴۶٩,٠٨٨٧٣,١۶٣٩٩٩٩١٠٠٠١٣٩٨/٠٧/٣٠یورو۴٣١,٠٠٠١۶,۵۵٠,٠٠٠
متالوژي در يك تن چدن مذاب تولیدي

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

*برآورد کل ھزینه برپايه مجموع ھزينه انجام شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان ثبت ھزينه و ھزينه باقیمانده بر اساس نرخ ارز حواله اي در سامانه سنا درابتداي تیرماه ١٣٩٩ مي باشد . * نرخ ارزھزينه شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در
زمان ثبت ھزينه مي باشد.

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکت سرمايهدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام شرکت
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 سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت۴٠٨٠,٠٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩٣٢٧,۶٠٠۴٠۴٢٨,۶٠٣٠پااليش قطران زغال سنگ
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠.۵۶۵۶۴١٣٩٧/١٢/٢٩١,٠۵٠٠.۵۶۵۶۴١,٠۵٠بورس کاالي ايران

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ريزي جھت ورود اين شركت به بورس يافرابورس٩٩.٩٣١,۵٣٠١٣٩٨/٠٩/٣٠١,۶١٣٩٩.٩٣١,۵٣٠٠تارابگین

حفظ سرمايه گذاري و خروج از ماده ١۴١ قانون تجارت٩۵۵٨۶,٠٢١١٣٩٨/٠٩/٣٠٠٩۵۵٨۶,٠٢١٠زغال سنگ البرز شرقي

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠.٠۶٢,١٢٧١٣٩٧/١٢/٢٩١۵٠.٠۶٢,١٢٧١٩بورس انرژي ايران

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت٩٩.٩١,٠٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩٣,١۵۵٩٩.٩١,٠٠٠٠پويش معادن ذوب آھن
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

صندوق سرمايه گذاري مشترك
ذوب آھن نو ويرا

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٢۴۵,۵١٧١٣٩٨/٠٣/٣١٨,٠۵١۴۵۴۵,۵١٧١٠,٨٨٩.٢۶

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن۴٠۴١۵,٢٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩۵٢,٩۴٩۴٠۴١۵,٢٠٠٠پويش بازرگان ذوب آھن اصفھان

مھندسي و پويش ساخت ذوب
آھن

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٩٩.٩١٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩۵۶٢٩٩.٩١٠٠٠



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکت سرمايهدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام شرکت
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

باشگاه فرھنگي ورزشي ذوب
آھن اصفھان

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن۶١۵٠٠.۶١۵٠١٣٩٨/٠٣/٣١٠۶٠.۶٠

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠.١۴٨,٨٢۵١٣٩٨/٠٩/٣٠۴,۶۶٢٠.١١٧,٠٩٩٠سرمايه گذاري سپه

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٢,٧۶۶١٣٩٧/١٢/٢٩٩٣٣٠١,۶١٣۶٠۴سنگ آھن گل گھر

مھندسي بین المللي فوالد
تکنیک

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن۶٩٢,۵۵۵۴.۶٨١٧١٢,۴.۶٨١٧١١٣٩٧/١٢/٢٩١

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

١٠٠,۴۶۶٠سود تسعیر ارز

۶١,٠٠٩۵٢,٢٨٢ساير

١۶١,۴٧۵۵٢,٢٨٢جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

۵۵٠,١٠٨۵٢٠,٩٢٧انحراف ظرفیت

٠٢,٨٢٨,۴٩١سود(زيان) تسعیر ارز

١,١٣۵٣۶,٩٠٢ساير

۵۵١,٢۴٣٣,٣٨۶,٣٢٠جمع

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 به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

معادل رياليمبلغ ارزي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

١٨٢٩,٩۴٠,٩۵٣٣۴,٧١٠,٢٨٩٠٠٢١,۴٨١,۶٣٢١٣,٢٢٨,۶۵٧۴,٢٩٢,٠۵۶تسھیالت دريافتي از بانکھا

۶,۶۵٧,٢٨٠٢,١۴٧,۶٢۴۶١١,٣٧٩١,۵٣۶,٢۴۵۵٠,۴٨٠یورو٧١,۵٧٩,٩٠٧٠تسھیالت دریافتی از بانکھا



نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي
(میلیون لایر)

مانده پايان دوره به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

معادل رياليمبلغ ارزي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

كارمزدھاي٠٠٠٠٠٠٠٣۶۶,٨١٢تسھیالت دریافتی از بانکھا
بانكي

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي
تا پايان دوره

٠٠

٣١,۵٢٠,٨۶٠٣۴,٧١٠,٢٨٩٢,١۴٧,۶٢۴٢٢,٠٩٣,٠١١١۴,٧۶۴,٩٠٢۴,٧٠٩,٣۴٨جمع

٠انتقال به دارايي

۴,٧٠٩,٣۴٨ھزينه مالي دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت ارزي در تاريخ ترازنامه به مبلغ ۶،۶۵٧،٢٨٠ يورو مربوط به سه فقره از تسھیالت بانك توسعه صادرات جھت تامین مواد اولیه مي باشد ھمچنین در سه ماھه سوم سال ١٣٩٩ دو فقره از تسھیالت ارزي تسويه شده است .

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

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

در سال ١٣٩٩ جھت تامین منابع مالي شركت موارد زير پیش بیني میگردد: -بروز رساني و تجديد تسھیالت قبلي شركت در بانك ھاي صادرات ايران ، ملي و پاسارگاد جمعاً به مبلغ حدوداً ١۵،٠٠٠ میلیارد لایر -استفاده از مبلغ
باقیمانده مصوبات اخذ شده و دوره اي در بانك ھا صادرات ، خاورمیانه ، اقتصاد نوين جمعاً به مبلغ ۶،۶٠٠ میلیارد لایر -اخذ تسھیالت جديد از بانك ھاي دي ، شھر و تجارت جمعاً به مبلغ ۴،٠٠٠ میلیارد لایر -كاھش ھزينه ھاي

مالي (از طريق برنامه ريزي جھت تسويه و يا بروز رساني بدھي ھاي بانكي و ھمچنین جايگزيني تسھیالت گذشته با تسھیالتي كه ھزينه كمتري براي شركت در بر دارند.)

دوره ٣ ماھه
منتھي به

-

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢,٩١٧,۶٣۶١۶,۵٨٨سود سرمايه گذاري ھا

٣۴,۶٢١٢٠٠,٣۵۵سود بانکي

٢,٩۵٢,٢۵٧٢١۶,٩۴٣جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

(٧۴,٩٢٣)(٣٢۵,۶۵٩)ھزينه ھاي ورزشي

١٢٨,٣۴٩١٨٩,۴۴۶درآمد انبارداري

٣٨٢,۶٧۶٣٩۶,٧۵٩درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات

(١٩٠,۶۶٧)٨٣,١٣۴سود حاصل از فروش خدمات

(٢,٠٠٣,٣٢۶)۴٢٧,۵۶١ساير

(١,۶٨٢,٧١١)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

(۵,٢٨٩,۴۴۴)٠٧,۵٣١,١٣١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

-دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

-دوره ٣ ماھه منتھي به

سایر توضیحات با اھمیت

-

«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.»


