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گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

سھامي ذوب آھن اصفھانبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورت ھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سھامي ذوب آھن اصفھان (سھامي عام) شامل صورت وضعیت ھاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت ھاي سود و زيان، سود 

و زيان جامع ، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي يادشده طبق استانداردھاي حسابداري ، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي داخلي مربوط به 

تھیه صورت ھاي مالي است به گونه اي که اين صورت ھا، عاري از تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب 

مي کند اين مؤسسه، الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود . حسابـرسي 
شامل اجراي روشھايـي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي 

تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي 
مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھار نظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب  بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده 
و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت  مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورت ھاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر مشروط 

نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. ھمچنین اين مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد الزم و نیز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون 
تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        



مبانی اظھار نظر مشروط

 
                            4. حساب ھاي دريافتني و پیش پرداختھاي جاري و سرمايه اي شرکت اصلي (موضوع يادداشت ھاي 13، 17، 19 صورت ھاي مالي) در تاريخ صورت وضعیت مالي مشتمل بر مبلغ 

1.272 میلیارد لایر حساب ھاي راکد انتقالي از سنوات قبل بوده که در ارتباط با قطعیت وصول آن مدارک و مستندات مورد لزوم در اختیار اين موسسه قرار داده نشده است. تحت اين شرايط، تعیین زيان 
ناشي از کاھش ارزش مطالبات مذکور، که در اجراي استانداردھاي حسابداري انعکاس آن در حساب ھا ضروري مي باشد، امکان پذير نگرديده است .

5. به شرح توضیحات يادداشت ھاي 2-2-37 و 2-30 صورت ھاي مالي از بابت تفاوت حق بیمه متعلقه به عملیات سال 1395 و مالیات عملکرد سال ھاي قبل (به موجب برگ تشخیص صادره براي سال ھاي 
1390 تا 1392 و 1397) به ترتیب مبالغ 102 و 1.965 میلیارد لایر مطالبه شده، نتیجه رسیدگي حسابرسان سازمان تامین اجتماعي به عملیات سال ھاي 1396 و 1397 اعالم نشده و عملیات سال ھاي 
1396 تا 1398 در ارتباط با چگونگي تعلق مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و سال 1398 در خصوص مالیات عملکرد رسیدگي نشده است. در غیاب دسترسي به اطالعات مورد نیاز، تعیین حداقل ذخیره 

جھت پوشش پرداخت ھاي آتي  شرکت اصلي مرتبط با موارد فوق میسر نگرديده است.
6. به شرح  توضیحات يادداشت  3-2-13 صورت ھاي مالي، در سال 1389 اسناد مالکیت 20.190 ھکتار از اراضي شرکت اصلي به ارزش دفتري 1.514 میلیارد لایر به نام سازمان ملي زمین و مسکن 

انتقال يافته و علي رغم اقدامات حقوقي به عمل آمده از طريق ديوان عدالت اداري جھت ابطال و انتقال مجدد اسناد مالکیت بنام شرکت ، ھنوز نتیجه اي حاصل نشده است. تحت اين شرايط و از آن جايي 
که مبلغ 630 میلیارد لایر بابت بھاي 8400 ھکتار از زمین مذکور در سال ھاي قبل از سوابق دفتري شرکت حذف گرديده، از ھرگونه آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر اقالم صورت ھاي مالي اطالعي 

حاصل نگرديده است.
7. تا تاريخ تنظیم اين گزارش، پاسخ تايیديه ھاي ارسالي شرکت اصلي براي 8 فقره از حسابھاي دريافتني با مانده حساب به مبلغ 1.033 میلیارد لایر، 4 فقره از پیش پرداختھا با مانده حساب به مبلغ 
4.717 میلیارد لایر، 5 فقره از حسابھاي پرداختني با مانده حساب به مبلغ 2.201 میلیارد لایر، 10 فقره از پیش دريافتھا با مانده حساب به مبلغ 2.191 میلیارد لایر و سازمان تأمین اجتماعي(سھامدار 
اصلي بابت حسابھاي في مابین) دريافت نشده است. مضافا  نتايج حاصل از مطابقت پاسخ تأيیديه ھاي واصله از اشخاص به شرح صفحه بعد با مانده حسابھا در دفاتر شرکت اصلي حاکي از وجود 

مغايرات نامشخص مي باشد : شرح : شرکت فوالد مبارکه ، ماھیت : دريافتني ھاي غیر تجاري ، مانده طبق صورت ھاي مالي : 967 میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : ( 819 ) میلیارد لایر ، مغايرت 
نامشخص : 1.786 میلیارد لایر . شرح : شرکت ملي صنايع مس ايران ، ماھیت : پیش دريافت ھا ، مانده طبق صورت ھاي مالي : ( 287 ) میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : ( 1.486 ) میلیارد لایر ، 

مغايرت نامشخص : 1.199 میلیارد لایر . شرح : شرکت پروفیل و فوالد آپادانا ، ماھیت : پیش دريافت ھا ، مانده طبق صورت ھاي مالي : ( 783 ) میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : ( 24 ) میلیارد 
لایر ، مغايرت نامشخص : 759 میلیارد لایر . شرح : شرکت تولیدي فوالد سپید فراب کوير ، ماھیت : پیش دريافت ھا ، مانده طبق صورت ھاي مالي : ( 968 ) میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : ( 
1.166 ) میلیارد لایر ، مغايرت نامشخص : 198 میلیارد لایر . شرح : شرکت پاک فلز اسپادانا ، ماھیت : پیش دريافت ھا ، مانده طبق صورت ھاي مالي : ( 184 ) میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : 
0 میلیارد لایر ،  مغايرت نامشخص : 184 میلیارد لایر . شرح : شرکت فوالد آذربايجان ، ماھیت : پیش دريافت ھا ، مانده طبق صورت ھاي مالي : ( 429 ) میلیارد لایر ، مانده طبق تأيیديه واصله : ( 248 ) 
میلیارد لایر ، مغايرت نامشخص : 181 میلیارد لایر . با عنايت به مراتب فوق و از آن  جايي که اين موسسه نتوانسته از طريق اجراي ساير روشھاي حسابرسي، از تطبیق حساب با اشخاصي که تايیديه 

آنھا دريافت نشده و ھمچنین عدم وجود آثار با اھمیت ناشي از حل و فصل مغايرات ياد شده ، اطمینان حاصل نمايد، از ھرگونه آثار احتمالي موارد فوق بر اقالم صورت ھاي مالي اطالعي در دست 
نمي باشد.

 
                        

اظھار نظر مشروط

 
                            8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندھاي 4 و 5 و ھمچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندھاي 6 و 7، صورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت 
مالي گروه و شرکت سھامي ذوب آھن اصفھان (سھامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با 

اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد.
 

                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            9. اظھار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندھاي 9 و 10 زير مشروط نشده است. وضعیت اقالم متشکله مطالبات از موسسه صندوق حمايت بازنشستگي کارکنان فوالد ، اقدامات 

حقوقي انجام شده ، صدور راي مراجع قضايي و اجرائیه ھاي مرتبط مبني بر دستور توقیف  سھام و اموال آن صندوق، به تفصیل در يادداشت 4-1-17 صورت ھاي مالي توضیح داده شده است. با توجه به 
مراتب مندرج در يادداشت مذکور ، تداوم اقدامات الزم جھت تسويه کامل مطالبات ياد شده مورد تاکید مي باشد .

10. نتیجه نھايي رسیدگي به اعتراض شرکت نسبت به راي اولیه محاکم قضايي در خصوص 10 فقره پرونده دعاوي حقوقي مطروحه توسط ديگران به مبلغ 1.064 میلیارد لایر ، موضوع يادداشت  2-2-3-
37 صورت ھاي مالي، ھنوز مشخص نشده است.

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            11. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت مديره شرکت است. ساير اطالعات شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.اظھار نظر اين موسسه نسبت به صورت ھاي 

مالي، در برگیرنده اظھار نظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير 
اطالعات"به منظور شناسايي مغايرتھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفھاي با اھمیت است. در صورتیکه اين موسسه به اين نتیجه برسد که 

تحريف با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            12. ھمان طور که از مندرجات صورت سود و زيان شرکت اصلي ( و يادداشت ھاي 6-5 و 11 صورت ھاي مالي) مشخص مي باشد، علي رغم آن که درآمدھاي عملیاتي در مقايسه با 

سال قبل افزايش يافته، به دلیل تغییرات زياد در قیمت مواد اولیه مصرفي و عدم افزايش متعارف نرخھاي فروش داخلي محصوالت ساختماني ، عمال  سود عملیاتي کاھش داشته و شناسايي سود 
سھام ساير شرکت ھا به مبلغ 2.918 میلیارد لایر (سال قبل 182 میلیارد لایر) موجب افزايش سود عملیات در حال تداوم نسبت به سال قبل شده است. با توجه به مراتب فوق، ضروري است، 

سھامداران محترم تمھیدات الزم در زمینه استمرار تنوع تولید محصوالت با ارزش افزوده  باالتر به منظور تداوم روند سود دھي شرکت را اتخاذ نمايند.
13. اقدامات و پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 17 تیر1398 صاحبان سھام ، درخصوص بندھاي 4، 6 ،7، 9 و 16 اين گزارش و موارد زير تاکنون به نتیجه  

نھايي نرسیده است: - در خصوص شرکت مجتمع صنايع قائم رضا ،تداوم پیگیري ھا جھت اخذ گزارش ھیات داوري و در صورت عدم حصول نتیجه انجام  اقدامات حقوقي الزم (موضوع يادداشت 2-7-1- 13 
صورت ھاي مالي) . - رفع موانع قانوني نقل و انتقال اسناد مالکیت امالک شرکت (واقع در مجموعه بلوار شفق ، بخشي از زمین ورزشگاه نقش جھان ، ورزشگاه ملت ، زمین انبار منطقه ويژه اقتصادي 
خلیج فارس ،تعداد 8 باب مغازه در خیابان قزوين تھران و اراضي واقع در فوالدشھر علي رغم انعقاد قرارداد واگذاري زمین با شرکت عمران شھر جديد فوالدشھر در سال قبل ) . - انعقاد قرارداد اجاره و يا 
واگذاري 35 ھکتار اراضي شرکت واقع در مسیر خط ريل کارخانه سبا  به قیمت روز . - انجام پیگیري ھاي الزم جھت اصالح ساختار مالي شرکت فرعي زغالسنگ البرز شرقي از طريق تجديد ارزيابي 

دارايي ھاي آن و خروج از شمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت . - انجام پیگیري ھاي الزم جھت شناسائي و فروش امالک مازاد .
14. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 3-36 صورت ھاي مالي، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره به 

اطالع اين موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن آن که، معامالت مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم 
شرکت مدير ذينفع در راي گیري صورت پذيرفته، نظر اين موسسه به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده 

است.
15. گزارش ھیئت مديره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد بررسي اين 

موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیھاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب 
ھیئت مديره باشد، جلب نشده است.

16. مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکت ھاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بھادار، در خصوص ارائه صورت ھاي مالي تلفیقي و گزارش تفسیري مديريت میان دوره اي 6 
ماھه حسابرسي شده، ظرف حداکثر 75 روز پس از پايان دوره مالي مذکور، رعايت نشده است.

17. کنترلھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بھادار تھران بررسي شده است. بر اين اساس و با توجه به محدوديت ھاي ذاتي 
کنترل ھاي داخلي ، به موردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اھمیت در کنترل ھاي داخلي باشد، برخورد نگرديده است.

18. صورتھاي مالي سال مورد گزارش توسط تعداد 4 نفر از اعضاي ھیات مديره تايید شده است .
19. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع 
ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه  به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده 

است. ضمنا  اقدامات مرتبط با چک لیست رعايت مقررات مبارزه با پولشويي ابالغي مورخ 18 / 02 / 1398 سازمان بورس و اوراق بھادار در مراحل اولیه قرار دارد.
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صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

۵١ ٧٢,٢٣۴,٩۶٨ ١٠٩,٠١۴,۴٧۵ درآمدھای عملیاتی 

(٧٢) (۵۴,١٨٢,٩٣۴) (٩٣,٢٢۴,١٠١) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

(١٣) ١٨,٠۵٢,٠٣۴ ١۵,٧٩٠,٣٧۴ سود (زيان) ناخالص 

(۴٢) (٣,٨٢۴,٠٨۵) (۵,۴٣٠,٢١٩) ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

(٧٠) ۶۵٢,٧٣۴ ١٩۵,۵٠٧ ساير درآمدھا 

١٣ (۶۵۴,٨٢٢) (۵۶٧,٨۴٧) سایر ھزینه ھا 

(٣٠) ١۴,٢٢۵,٨۶١ ٩,٩٨٧,٨١۵ سود (زيان) عملیاتي 

٢۵ (٧,١۶٠,٧۵۴) (۵,٣٩٨,٧٣٣) ھزينه  ھاى مالى 

٣٣۴ ۴۶٨,٧١٢ ٢,٠٣۵,٧۶١ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

-- (۴٢۶,٠٠٩) ٧٢۴,٢٢٧ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

-- ٧,١٠٧,٨١٠ ٧,٣۴٩,٠٧٠ سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته 

(۵٢) ١,٢٢۵,٢۴۵ ۵٩٣,٣٣١ سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته 

(۵) ٨,٣٣٣,٠۵۵ ٧,٩۴٢,۴٠١ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

(١١١) (١٣,٧١٣) (٢٨,٩٣١) سال جاری 

(٢٩,۴١١) (١,٨۴٩) (۵۴۵,۶۶١) سال ھای قبل 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(١١) ٨,٣١٧,۴٩٣ ٧,٣۶٧,٨٠٩ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

(١١) ٨,٣١٧,۴٩٣ ٧,٣۶٧,٨٠٩ سود (زيان) خالص 

قابل انتساب به: 

(١٢) ٨,٣۴۴,٩٣١ ٧,٣۶۴,۴٠۶ مالکان شرکت اصلی 

-- (٢٧,۴٣٨) ٣,۴٠٣ منافع فاقد حق کنترل 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

(٣۴) ٢٣١ ١۵٣ عملیاتی (ریال) 

۶۶ (٩۶) (٣٣) غیرعملیاتی (ریال) 

(١١) ١٣۵ ١٢٠ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

(١١) ١٣۵ ١٢٠ سود (زيان) پايه ھر سھم 

(١١) ١٣۵ ١٢٠ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

۶١,۵٠٣,۵٣٩ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ سرمایه 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(١١) ٨,٣١٧,۴٩٣ ٧,٣۶٧,٨٠٩ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

-- ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

-- ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(٨٠) ٣۶,۶۴٠,۴۴۵ ٧,٣۶٧,٨٠٩ سود (زيان) جامع سال 

قابل انتساب به: 

(٨٠) ٣۶,۶۶٧,٨٨٣ ٧,٣۶۴,۴٠۶ مالکان شرکت اصلی 

-- (٢٧,۴٣٨) ٣,۴٠٣ منافع فاقد حق کنترل 

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٧/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٧/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارایی ھای غیرجاری 

۵٩ ۵٨,۴۶٨,٣٠٨ ٨٩,٣٠۵,٨٩٠ ٩٣,٢٢٠,٨٧٧ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ ٠ سرقفلی 

۴۵ ١٣٨,۴۴٧ ١۵١,۴٠۵ ٢٠٠,٣٣٩ دارایی ھای نامشھود 

۶٠٣ ٣٠١,۶٠٨ ١,۵٢۶,٨۵۶ ٢,١٢٠,١٨٧ سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته 

(۶۴) ٣٣٨,۴٠۴ ٩۵,۶٨۶ ١٢٢,۵۴۵ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٣١ ١,٧٢۵,٢٢۶ ١,٨١٠,۴۵۵ ٢,٢۶٠,۶۴۴ دریافتنی ھای بلندمدت 

٨۶ ۴٠۶,٨٧٨ ۵۵٠,٨٢٣ ٧۵٧,٣۴٨ سایر دارایی ھا 

۶١ ۶١,٣٧٨,٨٧١ ٩٣,۴۴١,١١۵ ٩٨,۶٨١,٩۴٠ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

۶٣۶ ٩١٣,۵۴١ ۵,٧۵۵,۶۶٣ ۶,٧٢١,٩۶٧ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

١٢٩ ١١,۴٠٣,۵١٠ ١۶,٨٧۵,١٣٠ ٢۶,٠٩۵,٠۴٣ موجودی مواد و کاال 

۴٨ ١٣,۶٠٨,۵٨٣ ١۵,۴۵٩,٠٣٠ ٢٠,١١۴,١٢۶ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ١۶۶,٩٠٨ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

۶١ ١,٣۵۴,٩۶۵ ١,٣٩٣,۵٠۴ ٢,١٨۵,۴٨۶ موجودی نقد 

 ۵۵,١١۶,۶٣٩ ٢٢,۶۵٠,٢٣۵ ٢٧,٢٨٠,۵١٠٢ ٩٩

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

١٠٢ ٢٧,٢٨٠,۵٩٩ ٣٩,۶۵٠,٢٣۵ ۵۵,١١۶,۶٢٢ جمع دارایی ھای جاری 

٧٣ ٨٨,۶۵٩,۴٧٠ ١٣٣,٠٩١,٣۵٠ ١۵٣,٧٩٨,۵۶٢ جمع دارایی ھا 



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٧/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٧/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٨۵ ٣٣,١٨٠,۵٨٧ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ١۴۵,۴٩٠ صرف سھام خزانه 

٠ ٣۵٢,٨۴١ ٣۵٣,۴٩٩ ٣۵۴,٣٠٧ اندوخته قانونی 

٠ ۴١٢,٣٣٨ ۴١٢,٣٣٨ ۴١٢,٣٣٨ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٧١ (٢٢,٢١٢,٩۶١) (١٣,٨٨٣,۶٩٩) (۶,۵٢٠,١٠١) سود (زيان) انباشته 

(١,٨٧١) (٢٣,٧٢۴) (٢٣٨,٨٧١) (۴۶٧,۵۵٧) سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی) 

٣٧٣ ١١,٧٠٩,٠٨١ ۴٨,١۴۶,٨٠۶ ۵۵,۴٢٨,٠١۶ حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 

(۴۶) (۵٢,١١٨) (٧٩,۵۵۶) (٧۶,١۵٣) منافع فاقد کنترل 

٣٧۵ ١١,۶۵۶,٩۶٣ ۴٨,٠۶٧,٢۵٠ ۵۵,٣۵١,٨۶٣ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

١٣٢ ۶,۴١۴,١٨۴ ١٠,٩٣٠,٧١۶ ١۴,٨٩٨,٨٩۵ پرداختنی ھای بلندمدت 

(٢) ١۴,١۴٢,٣۵١ ١۴,۶١٠,٠٨٨ ١٣,٨۴٢,٩٣٩ تسھیالت مالی بلندمدت 

۴۵ ۵,٠۴۵,۴۶۵ ۵,٩٢٨,١۶٢ ٧,٣٢٧,٨۶٨ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۴١ ٢۵,۶٠٢,٠٠٠ ٣١,۴۶٨,٩۶۶ ٣۶,٠۶٩,٧٠٢ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

(٣) ٢۴,٩٩٣,٩٩۴ ٢٢,۶٣۵,٨٠۵ ٢۴,٢٠٢,١٢٩ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

١٢,٩۵٧ ٣,۵۶٧ ١۵,٨۵٣ ۴۶۵,٧٣۴ مالیات پرداختنی 

-- ۶۶٨,٨۵٨ ١۴٨,٨۵٨ ٠ سود سھام پرداختنی 

(٢۴) ٢٣,٢٨۴,٣٢٨ ١٨,۶٢٢,٣۵٠ ١٧,۶٧٧,٩٢١ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

٧١٨ ٢,۴۴٩,٧۶٠ ١٢,١٣٢,٢۶٨ ٢٠,٠٣١,٢١٣ پیش دریافت ھا 

 ۶٢,٣٧۶,٩٩٧ ۵٣,۵۵۵,١٣۴ ۵١,۴٠٠,۵٢١ ٠٧



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٧/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٧/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠ ٠ ٠ بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش 

٢١ ۵١,۴٠٠,۵٠٧ ۵٣,۵۵۵,١٣۴ ۶٢,٣٧۶,٩٩٧ جمع بدھی ھای جاری 

٢٨ ٧٧,٠٠٢,۵٠٧ ٨۵,٠٢۴,١٠٠ ٩٨,۴۴۶,۶٩٩ جمع بدھی ھا 

٧٣ ٨٨,۶۵٩,۴٧٠ ١٣٣,٠٩١,٣۵٠ ١۵٣,٧٩٨,۵۶٢ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

قابل انتساب به
مالکان شرکت

اصلی

منافع
فاقد حق

کنترل

جمع کل

١١,۶۵۶,٩۶٣(۵٢,١١٨) ١١,٧٠٩,٠٨١ (٢٣,٧٢۴) (٢٢,٢١٢,٩۶١)٠ ٠ ۴١٢,٣٣٨ ٠٣۵٢,٨۴١ ٠ ٠ ٣٣,١٨٠,۵٨٧مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

(١۵,٠١١) ٠ (١۵,٠١١) ٠ (١۵,٠١١) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

١١,۶۴١,٩۵٢(۵٢,١١٨) ١١,۶٩۴,٠٧٠ (٢٣,٧٢۴) (٢٢,٢٢٧,٩٧٢)٠ ٠ ۴١٢,٣٣٨ ٠٣۵٢,٨۴١ ٠ ٠ ٣٣,١٨٠,۵٨٧مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی
به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

سود (زيان) خالص گزارش شده در
صورت ھاي مالي سال مالي منتھي به

 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٨,٣۴۴,٨,٣ ٩٣١۴۴,٩٣١ (٢٧,۴٣٨) ٨,٣١٧,۴٩٣

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال
مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٨,٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴۴,٨,٣ ٠ ٩٣١۴۴,٩٣١ (٢٧,۴٣٨) ٨,٣١٧,۴٩٣

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات 

 ٢٨,٣٢٢,٩۵٢٨,٣٢٢,٩ ٠ ٢۵٠٢٨,٣٢٢,٩ ٢۵٢

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٢٨,٣٢٢,٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵٨,٣ ٠ ٢۴۴,٣ ٠ ٩٣١۶,۶۶٧,٨٨٣ (٢٧,۴٣٨)٣۶,۶۴٠,۴۴۵

٠ ٠ ٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ ٠ ٠ ٢٨,٣٢٢,٩۵٢افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

(٢١۵,١۴٧) ٠ (٢١۵,١۴٧) (٢١۵,١۴٧)خرید سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 



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

 ٠ (٢٨,٣٢٢,٩۵٢) ٠ ٠ (٢٨,٣٢٢,٩۵٢) ٠(٢٨,٣٢٢,٩۵٢)

٠ ٠ ٠ (۶۵٨) ۶۵٨ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

۴٨,٠۶٧,٢۵٠(٧٩,۵۵۶) ۴٨,١۴۶,٨٠۶ (٢٣٨,٨٧١)(١٣,٨٨٣,۶٩٩)٠ ٠ ۴١٢,٣٣٨ ٠٣۵٣,۴٩٩ ٠ ٠ ۶١,۵٠٣,۵٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه
منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

 ٧,٣۶۴,۴٠۶ ٧,٣۶۴,۴٠۶ ٣,۴٧,٣ ٠٣۶٧,٨٠٩

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ٧,٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۶۴,۴٠۶ ٧,٣ ٠۶۴,۴٠۶ ٣,۴٧,٣ ٠٣۶٧,٨٠٩

٠ ٠ ٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

(١,٣٧۵,۶١٣)٠ (١,٣٧۵,۶١٣) (١,٣٧۵,۶١٣)خرید سھام خزانه 

١,١۴۶,٩٢٧ ٠ ١,١۴۶,٩٢٧ ١,١۴۶,٩٢٧فروش سھام خزانه 

١۴۵,۴٩٠ ٠ ١۴۵,۴٩٠ ١۴۵,۴٩٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ (٨٠٨) ٨٠٨ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

۵۵,٣۵١,٨۶٣(٧۶,١۵٣) ۵۵,۴٢٨,٠١۶ (۴۶٧,۵۵٧)(۶,۵٢٠,١٠١)٠ ٠ ۴١٢,٣٣٨ ١۴۵,۴٩٠٣۵۴,٣٠٧ ٠ ٠ ۶١,۵٠٣,۵٣٩مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

١٨ ١١,٣٣٩,۴۴٠ ١٣,٣٧٢,١١٣ نقد حاصل از عملیات 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(٢,٢۶۵) (۵,٢٧٣) (١٢۴,٧١٢) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

١٧ ١١,٣٣۴,١۶٧ ١٣,٢۴٧,۴٠١ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٣,۴۵٩ ١٣٨ ۴,٩١٢ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

(١) (۵,۵۵٩,١٢٧) (۵,۵٩۴,۴٠۴) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

(٢٧۶) (١٣,٠۵۵) (۴٩,٠۶٩) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

-- ٩٢,۶٩٨ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

(١٠) (١١,٧٠٣) (١٢,٩٠٨) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری  در امالک 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

-- ٠ (١٢٣,۶۴٨) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٩۶ (١,٨١٧,۴٨٧) (٧٢,٠٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

١۶١ ۵١,۶٠١ ١٣۴,۴٧٢ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

(٩٠) ٢٨٩,٣۵٢ ٢٩,٢٢٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

١٨ (۶,٩۶٧,۵٨٣) (۵,۶٨٣,۴٢۵) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

٧٣ ۴,٣۶۶,۵٨۴ ٧,۵۶٣,٩٧۶ جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق کنترل 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

-- ٩۴٠,٨٩٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

-- (١,١٠۵,٢٠٨) ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

٣٠ ٢١,١٣٣,۴٢١ ٢٧,۵۴٢,۵٠٧ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(٣٣) (٢٠,٩١٣,۶٧٢) (٢٧,٨۴٧,۵٨۶) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(۶۴) (٣,٩٢٠,۵٠٩) (۶,۴٢٠,٠۴١) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

٧١ (۵٢٠,٠٠٠) (١۴٨,٨۵٨) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل 

(۵٧) (۴,٣٨۵,٠٧٨) (۶,٨٧٣,٩٧٨) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- (١٨,۴٩۴) ۶٨٩,٩٩٨ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

٣ ١,٣۵۴,٩۶۵ ١,٣٩٣,۵٠۴ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

٧٩ ۵٧,٠٣٣ ١٠١,٩٨۴ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

۵٧ ١,٣٩٣,۵٠۴ ٢,١٨۵,۴٨۶ مانده موجودی نقد در پايان سال 

(۶٨) ١٠,٢٠۵,٩۶٠ ٣,٢٢۴,٠۴٢ معامالت غیرنقدی 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

۵١ ٧٢,٠٠٣,٢٠٢ ١٠٨,۶٢٧,٣١٨ درآمدھای عملیاتی 

(٧٣) (۵٣,٧١٣,۵٩٧) (٩٣,١٩٢,۴۴۴) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

(١۶) ١٨,٢٨٩,۶٠۵ ١۵,۴٣۴,٨٧۴ سود (زيان) ناخالص 

(۴٢) (٣,۶٧٧,٢٣۴) (۵,٢١٨,۵٨۵) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

(٧۴) ۶٢٧,١٩۶ ١۶١,۴٧۵ ساير درآمدھا 

١٧ (۶۶۴,٣۵١) (۵۵١,٢۴٣) سایر ھزینه ھا 

(٣٣) ١۴,۵٧۵,٢١۶ ٩,٨٢۶,۵٢١ سود (زيان) عملیاتي 

٢۵ (٧,١۶٠,٧۵۴) (۵,٣٩٨,٧٣٣) ھزينه  ھاى مالى 

۵٣٠ ۴۶٨,٨۵۵ ٢,٩۵٢,٢۵٧ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

-- (۴٢٨,٣۵٨) ۶٩۶,٠۶١ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٨ ٧,۴۵۴,٩۵٩ ٨,٠٧۶,١٠۶ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٠ ٠ سال جاری 

-- ٠ (۵۴۴,٩٧۵) سال ھای قبل 

١ ٧,۴۵۴,٩۵٩ ٧,۵٣١,١٣١ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

١ ٧,۴۵۴,٩۵٩ ٧,۵٣١,١٣١ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

(٣۶) ٢٣٧ ١۵١ عملیاتی (ریال) 

٧۵ (١١۶) (٢٩) غیرعملیاتی (ریال) 

١ ١٢١ ١٢٢ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

١ ١٢١ ١٢٢ سود (زيان) پايه ھر سھم 

١ ١٢١ ١٢٢ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

۶١,۵٠٣,۵٣٩ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ سرمایه 

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



دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شده

١ ٧,۴۵۴,٩۵٩ ٧,۵٣١,١٣١ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

-- ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

-- ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 

(٧٩) ٣۵,٧٧٧,٩١١ ٧,۵٣١,١٣١ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

٣ ۵٧,٨٣٩,٢١٧ ٨٩,١۴۴,٨١١ ٩١,٩٩٢,٢٣۴ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٣٣ ١٣۶,٨٩۵ ١۴٩,۴٩۵ ١٩٨,٢۵۵ دارایی ھای نامشھود 

٢ ١,٣٢۴,٣٨٨ ١,١٧٨,۵۴٩ ١,٢٠۵,۴٠٨ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٧٢ ٢,٣٣٠,٠١٧ ٢,۶۶٠,٢۴۵ ۴,۵٧٩,٩۶٢ دریافتنی ھای بلندمدت 

٣٨ ۴٠۴,۶٢٨ ۵۴٨,۵٧٣ ٧۵۵,٠٩٩ سایر دارایی ھا 

۵ ۶٢,٠٣۵,١۴۵ ٩٣,۶٨١,۶٧٣ ٩٨,٧٣٠,٩۵٨ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

١٨ ٩٠٢,۶٢٢ ۵,٧٢٩,١٢١ ۶,٧٨٢,٨۶۵ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

۵۵ ١١,٢١٠,١۶۴ ١۶,۶۵٣,٣١٨ ٢۵,٧۵۶,٢٨۴ موجودی مواد و کاال 

٣۵ ١٣,۵۶١,٩٩٨ ١۵,٣٩٣,٨۵۴ ٢٠,٧٠۶,٢٨۵ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

-- ٠ ١۶۶,٩٠٨ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

۴۵ ١,٣٣٨,٢۵٠ ١,٣٢٧,٩٧٧ ١,٩٢٧,٣٧٧ موجودی نقد 

 ۵۵,٢٧,٠١٣,٠٣ ٣٩,٢٧١,١٧٨ ١٧٢,٨١١۴ ۴٠

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

۴٠ ٢٧,٠١٣,٠٣۴ ٣٩,٢٧١,١٧٨ ۵۵,١٧٢,٨١١ جمع دارایی ھای جاری 

١۶ ٨٩,٠۴٨,١٧٩ ١٣٢,٩۵٢,٨۵١ ١۵٣,٩٠٣,٧۶٩ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ٣٣,١٨٠,۵٨٧ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ ۶١,۵٠٣,۵٣٩ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٠ ٣۵١,١٩٩ ٣۵١,١٩٩ ٣۵١,١٩٩ اندوخته قانونی 

٠ ۴١١,٩٠١ ۴١١,٩٠١ ۴١١,٩٠١ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

۵٩ (٢٠,٢٧۵,۵٣۴) (١٢,٨٢٠,۵٧۵) (۵,٢٨٩,۴۴۴) سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

١۵ ١٣,۶۶٨,١۵٣ ۴٩,۴۴۶,٠۶۴ ۵۶,٩٧٧,١٩۵ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٣٨ ۶,٢۴٢,١٢٩ ١٠,٧٨٨,۴۵٠ ١۴,٨٩٢,٩٣٨ پرداختنی ھای بلندمدت 

(۵) ١۴,١۴٢,٣۵١ ١۴,۶١٠,٠٨٨ ١٣,٨۴٢,٩٣٩ تسھیالت مالی بلندمدت 

٢۴ ۵,٠٠۵,۵۶٩ ۵,٨٨٧,٣١٠ ٧,٢٧٨,٢٠١ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

١۵ ٢۵,٣٩٠,٠۴٩ ٣١,٢٨۵,٨۴٨ ٣۶,٠١۴,٠٧٨ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

٧ ٢٣,۵٩٩,٢۴٨ ٢١,٣٣٢,٧۵٠ ٢٢,٨٠۴,۵٠۶ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

٠ ٠ ۴٣۴,٩٧۵ مالیات پرداختنی 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

-- ۶۶٨,٨۵٨ ١۴٨,٨۵٨ ٠ سود سھام پرداختنی 

(۵) ٢٣,٢٨۴,٣٢٨ ١٨,۶٢٢,٣۵٠ ١٧,۶٧٧,٩٢١ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

۶۵ ٢,۴٣٧,۵۴٣ ١٢,١١۶,٩٨١ ١٩,٩٩۵,٠٩۴ پیش دریافت ھا 

 ۶٠,٩١٢,۴٩۶ ۵٢,٢٢٠,٩٣٩ ۴١٧ ٩,٩٨٩,٩٧٧

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش 

 ٠ ٠ ٠

١٧ ۴٩,٩٨٩,٩٧٧ ۵٢,٢٢٠,٩٣٩ ۶٠,٩١٢,۴٩۶ جمع بدھی ھای جاری 

١۶ ٧۵,٣٨٠,٠٢۶ ٨٣,۵٠۶,٧٨٧ ٩۶,٩٢۶,۵٧۴ جمع بدھی ھا 

١۶ ٨٩,٠۴٨,١٧٩ ١٣٢,٩۵٢,٨۵١ ١۵٣,٩٠٣,٧۶٩ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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

٠١٣,۶۶٨,١۵٣ (٢٠,٢٧۵,۵٣۴)٠ ٠ ۴١١,٩٠١ ٣۵١,١٩٩ ٠ ٠ ٠ ٣٣,١٨٠,۵٨٧مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

٠١٣,۶۶٨,١۵٣ (٢٠,٢٧۵,۵٣۴)٠ ٠ ۴١١,٩٠١ ٣۵١,١٩٩ ٠ ٠ ٠ ٣٣,١٨٠,۵٨٧مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال
مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٧,۴۵۴,٩۵٧ ٩,۴۵۴,٩۵٩

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي
به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,۴۵۴,٩۵٧ ٠ ٩,۴۵۴,٩۵٩

٠٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

٠٣۵,٧٧٧,٩١١ ٧,۴۵۴,٩۵٩ ٠ ٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

٠ ٠ سود سھام مصوب 



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

٠٢٨,٣٢٢,٩۵٢ ٠ ٠ ٢٨,٣٢٢,٩۵٢افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

(٢٨,٣٢٢,٩۵٢)٠ ٠ (٢٨,٣٢٢,٩۵٢) ٠ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۴٩,۴۴۶,٠۶۴ (١٢,٨٢٠,۵٧۵)٠ ٠ ۴١١,٩٠١ ٣۵١,١٩٩ ٠ ٠ ٠ ۶١,۵٠٣,۵٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ٧,۵٧ ٣١,١٣١,۵٣١,١٣١

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,۵٧ ٠ ٣١,١٣١,۵٣١,١٣١

٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۵۶,٩٧٧,١٩۵ (۵,٢٨٩,۴۴۴) ٠ ٠ ۴١١,٩٠١ ٣۵١,١٩٩ ٠ ٠ ٠ ۶١,۵٠٣,۵٣٩مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح



حسابرسی شده درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

٢١ ١٠,٨۵٠,٣۵۴ ١٣,٠٩١,٩۶۵ نقد حاصل از عملیات 

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

٢٠ ١٠,٨۵٠,٣۵۴ ١٢,٩٨١,٩۶۵ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ (۵,۵٢۵,۶١٩) (۵,۵٢٠,٨٧٧) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

(٢٨٧) (١٢,۶٠٠) (۴٨,٧۶٠) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

(١٠) (١١,٧٠٠) (١٢,٩٠٨) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٩١ (٢,٠٨٩,۶٠٧) (١٩١,٠٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

١۶٠ ۵١,۶٠٢ ١٣۴,٠٧۵ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

(٩٠) ٢٨۶,۴١١ ٢٨,٩٠۵ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

٢٣ (٧,٣٠١,۵١٣) (۵,۶١٠,۵۶۵) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

١٠٨ ٣,۵۴٨,٨۴١ ٧,٣٧١,۴٠٠ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٢٧ ٢١,۶٣٣,۴٢١ ٢٧,۵۴٢,۵٠٧ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(٣٣) (٢٠,٩١٣,۶٧٢) (٢٧,٨۴٧,۵٨۶) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(٧٣) (٣,٧٠١,٨۵٧) (۶,۴٢٠,٠۴١) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

٧١ (۵٢٠,٠٠٠) (١۴٨,٨۵٨) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

(٩۶) (٣,۵٠٢,١٠٨) (۶,٨٧٣,٩٧٨) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

٩۶۴ ۴۶,٧٣٣ ۴٩٧,۴٢٢ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

(١) ١,٣٣٨,٢۵٠ ١,٣٢٧,٩٧٧ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

-- (۵٧,٠٠۶) ١٠١,٩٧٨ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

۴۵ ١,٣٢٧,٩٧٧ ١,٩٢٧,٣٧٧ مانده موجودی نقد در پايان سال 

(۶٠) ٨,٠٠٧,٣۶۴ ٣,٢٢۴,٠۴٢ معامالت غیرنقدی 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در
دوره ١٢

ماھه منتھي



به
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در
دوره ١٢

ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

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: 

٨٠٠,٠٠٠ ٣,٧٨٩,٣۶٧ (٢٧,٧۴۴,٨۵٩)٣١,۵٣۴,٢٢۶ ٧۵٢,٧٠٨۴١,٨٩۴,٣۶٨.٠٧ ۴,۵١٠,٩٧٣ (١۴,۵٩٨,٧٩٠) ۵٨٣,٢۴١٣٢,٧۶۴,٧٧٩.٩١١٩,١٠٩,٧۶٣ نرخ بازار تن تیرآھن 

۴۶٠,٠٠٠ ٧٩٨,١٩٠ (١۵,٢۵۵,٢٣٠)١۶,٠۵٣,۴٢٠ ٣٨۵,٣٧٧۴١,۶۵۶,۴٠٣.٩٩ ٢,٨٢٩,٩٢٧ (١١,٢٢۶,٢۵۴) ۴٢۶,٠۴١٣٢,٩٩٢,۵۵۴.٧١١۴,٠۵۶,١٨١ نرخ بازار تن میلگرد 

۶٠,٠٠٠ ٨٢٢,٣٢١ (٣,١۵۶,٧٢۴)٣,٩٧٩,٠۴۵ ٩٩,٢٢٩۴٠,٠٩٩,۶١٨.٠۶ ٣٠٩,٢١٩ (٧٩٠,١٠١) ١,٠٩٩,٣٢٠ ٣۴,٨٠۵٣١,۵٨۵,١١٧.٠٨ نرخ بازار تن شمش کااليي 

ساير (نبشي ، چھارگوش،کالف ،
ناوداني و ...) 

١٨۶,٠٠٠ ٣۶۴,٣٢۵ (١,٠٧٩,٣١١)١,۴۴٣,۶٣۶ ٢٣,٣٧٠۶١,٧٧٣,٠۴٢.٣۶ ٣٧۶,١٨٧ (١,٣٢١,٢٧٠) ١,۶٩٧,۴۵٧ ۴٩,۵۵١٣۴,٢۵۶,٧۶۵.٧۶ نرخ بازار تن 

محصوالت فرعي (قطران، چدن ، بنزن
، تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و

 (...

٠ ٢,۵٩٠,٠۵١ (۴,۵۵٧,٢٩٩)٧,١۴٧,٣۵٠ ٠ ٢,١۵٧,۵٠۶ (٣,۴١٩,۴٩١) ۵,۵٧۶,٩٩٧ ٠ نرخ بازار تن 

١,۵٠۶,٠٠٠ ٨,٣۶۴,٢۵۴ (۴٣,۴٧۵,٩٣٠)۶٠,١٣٠,٢٣٩ ١٨,۵٢٨,٧۴٣١,٢۶٠,۶٨۴(٣١,٣۵۵,٩٠۶) ١,٠٩٣,۶۵١۴١,۵٣٩,٧١٨جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

نرخھایتن تیرآھن 
جھانی 

 ٨٨,۵١۶٣۶,١٩۴,٣٨٢.٩۴ ٣,٢٠٣,٧٨٢ (٢,٢۴٢,۶٧٢) ٩۶١,١١٠ ۶٠,٠۵١۴۴,٣٠۶,١٠۶.۴٢ ٨,۶۶٠,۶٢۶(١,٩۴٧,٢۶١) ٧١٣,٣۶۵ ٩٠,٠٠٠

نرخھایتن میلگرد 
جھانی 

 ١۵٢,٠۵۴٣٢,۴۶۴,٣٨١.٠٨ ۴,٩٣۶,٣٣٩ (۴,٠٢٩,٨٢۴) ٩٠۶,۵١۵ ١٩۴,٠٩٣۴١,٠٩۶,۴٧,٩٧ ٣٨.٣١۶,۵٣١(٧,٨٣٨,۵۵۵) ١٣٧,٩٧۶ ٢۴۴,٠٠٠

نرخھایتن شمش کااليي 
جھانی 

 ۶٢۶,۶٨۴٣٠,٨۶٠,٢۶٩.٢٩١٩,٣٣٩,۶٣٧ (١۴,٢۴٧,٠٩٢) ۵,٠٩٢,۵۴۵ ٨٧۵,٩٢٠۴١,١٢٩,۴۵۴.٧۴ ٣۶,٠٢۶,١١٢(٣٠,٢٩٢,٨۴٧) ۵,٧٣٣,٢۶۵ ٩۴٠,٠٠٠

ساير (نبشي ، چھارگوش،کالف ،
ناوداني و ...) 

نرخھایتن 
جھانی 

 ٣۴,٩٣٢٣۵,٠۴۵,۶١,٢٢ ٠٢.٨٩۴,٢١٣ (٨٨۴,۶۶۵) ٣٣٩,۵۴٢ ٨۴,۴۶٢۴۵,۶۵٧,٣۴۶.١,١١ ٠٩۶,٨٧٠ (٨۵٢,۶۵۶) ٢۶۴,٢١۴ ٠

محصوالت فرعي (قطران، چدن ، بنزن
، تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و

 (...

نرخھایتن 
جھانی 

 ١,٧ ٠ ٠۵٩,۵١٣ (٩۵٣,۴٣٨) ٨٠۶,٠٧۵ ٠ ٠ ۶٨٩,۵٠٢ (۴۶٧,٧٠٢) ٠ ٢٢١,٨٠٠

١,٢٧۴,٠٠٠ ٧,٠٧٠,۶٢٠ (۴١,٣٩٩,٠٢١)۴٨,۴۶٩,۶۴١ ٨,١٠۵,٧٩٣١,١۵۴,۵٢۶ (٢٢,٣۵٧,۶٩١) ٩٠٢,١٨۶٣٠,۴۶٣,۴٨۴ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع درآمد ارائه خدمات: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ برگشت از فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخفیفات 



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در
دوره ١٢

ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

٢,٧٨٠,٠٠٠ ١۵,۴٣۴,٨٧۴(٩٣,١٩٢,۴۴۴)١٨,٢٨٩,۶٠۵٢,۴١۵,٢١٠١٠٨,۶٢٧,٣١٨(۵٣,٧١٣,۵٩٧) ١,٩٩۵,٨٢۴٧٢,٠٠٣,٢٠٢جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٣/١٢/٢٩١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵٢,٩٩٠,١١٢ ١٠٨,۶٢٧,٣١٨ ٧٢,٠٠٣,٢٠٢ ۴۴,۶٧٠,۶٠۵ ٣٣,٣١٠,۶١٣ ٢٨,۶٧۵,٣١١ ۴٣,١٢۵,٩۴۴ مبلغ فروش 

(١٣٣,٣۶٣,۶۶۴) (٩٣,١٩٢,۴۴۴) (۵٣,٧١٣,۵٩٧) (٣۵,٨٣۵,۵٣٧) (٣٣,١٠١,٨٣۶) (٣٠,٩٨١,٩٩۶) (٣۶,٢٨٠,٢٨٧) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

افزايش تولید از طريق راه اندازي كوره بلند شماره ١ و بھره برداري از پروژه PCI و ھمچنین تولید محصوالت كیفي و افزايش سھم فروش صادراتي پیش بیني مي گردد. قابل ذكر است عالوه بر پیش بیني فروش ٢،٧٨٠،٠٠٠ تن
محصوالت اصلي، فروش ٣١٠،٠٠٠ تن شمش چدن (به عنوان محصوالت فرعي) براي سال ١٣٩٩ پیش بیني مي شود. 

بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٧٣,٣٩۶,٣٧٢ ۴٣,١۶٧,٠٩۴ مواد مستقیم مصرفي 

٣,٣٧٣,٩٧٨ ٢,٧١٧,٧٨٠ دستمزدمستقیم تولید 

٢٢,۵٨۴,٢۵٩ ١٧,٣۴۶,٩٣۵ سربارتولید 

٩٩,٣۵۴,۶٠٩ ۶٣,٢٣١,٨٠٩ جمع 

(٣,۵۴٢,٣١٨) (٣,۴١٨,٢٢٠) ھزينه جذب نشده درتولید 

٩۵,٨١٢,٢٩١ ۵٩,٨١٣,۵٨٩ جمع ھزينه ھاي تولید 

٠ ٠ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

٠ ٠ موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

٠ ٠ ضايعات غیرعادي 

٩۵,٨١٢,٢٩١ ۵٩,٨١٣,۵٨٩ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

١١,٣٧۴,٧۵٣ ۵,٢٧۴,٧۶١ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(١٣,٩٩۴,۶٠٠) (١١,٣٧۴,٧۵٣) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

٩٣,١٩٢,۴۴۴ ۵٣,٧١٣,۵٩٧ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠ ٠ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

٩٣,١٩٢,۴۴۴ ۵٣,٧١٣,۵٩٧ جمع 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 ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح 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

١,٧٧۶,۶١٩ ٨١٢,٧۵٩٣۶,۵٣٢,۵٠٢.٢۵٢٩,۶٩٢,١٢٠۴٩,١۴۴٣۶,١۵١,٢٩٠.٠٩(١٨٢,٣٩١)٢٨,٣١٢,٧٩١.٠۶ (۶,۴۴٢)٣٧,٨۴٣,١٢٨.۵٢٩,٠٧٨,٨٨٧ ٢,۵٧٢,٢۴٣٧۶٨,۴٠۶ ٩٩,٩٣٩٢۵,٧٣٨,١٣٠.٢۶ تن تیرآھن 

٢,٢٩١,٨٩١ ٣٩,١١٢,١٠٢.٨ ۴٨,۶۵٩۵٧٩,۴٧٠٣٩,٨۵٣,٢٨٨.٣۵٢٣,٠٩٣,٧٨۵۵٨,۵٩٨ ٢٠٩٢٣٢,٨١٨,١٨١.٨٢ ١,٧٣٨,۶۶٠۵٧٠,۴٧١۴١,٣۶۶,۴۴۴.۵٧٢٣,۵٩٨,٣۵٧ ۶٧,٣٨٨٢۵,٨٠٠,٧٣۶.٠۴ تن میلگرد 

٣,١٠٠,٢۵٢ ٣٩,٠۵٨٩٧۵,١۴٩٣۴,٣٠٢,٠١٠.٢۶٣٣,۴۴٩,۵٧١٩٢,٢٣٩٣٣,۶١١,٠٧۵.۵٨ ۵٢,٧٨١,٠٨١.٠٨ ٧۴٠ ٣۵,٨٧۵,١٣۶.٨٣٣,۵۶٧,٠٧۴ ٢,٩۴٣,۶٩١٩٣۵,۶۶۴ ١٣٠,٩٨۴٢٢,۴٧٣,۶۶٨.۵۴تن شمش کااليي 

١,۴٣۴,٧۵٢ ١,٩٣١,٩۶٧٣٠,٣۴۴۴٧,٢٨٢,٨٨٩.۵٣ ۴٧,٨٣٢۴٠,٣٩٠,۶٧٩.٨٨ (١٩,١۴١)٣۶,٢۵١,٨٩٣.٩۴ (۵٢٨)٢,۶٧٧,۵١۶ ۵٣,٣۵۴۵٠,١٨٣,٩٧٨.٧١ ٧٠٨,٣۴۴ ٢٧,٩۴٢,۵۶۴.١ ٢۵,٣۵٠ تن محصوالت فوالدي 

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...) 

۵,٣٩١,٠٨۶ ٠ ٠ ۵,٠٢۵,٠٠٢ ٠ ٠ ۴٣,٢١٢ ٠ ٠ ۶,٩۶١,٠۶١ ٠ ٠ ٣,۴١١,٨١۵ ٠ ٠ تن 

٩٣,١٩٢,۴۴۵١٣,٩٩۴,۶٠٠(٧٠,۶٠٣)١١,٣٧۴,٧۵٣٩۵,٨٨٢,٨٩۵جمع كـل 

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي: 

۵١٠,١٣٢ ١١,١٧٧,۵۴۵.۵٢ ۴۵,۶٣٩ ١٣,۵٣۵,٣۵٩ ١١,٣۶٧,٢۵۶ ١,١٩٠,٧٢٢ ١٣,۵١٩,٧٩٨ ١١,۵۶٨,۴٣۴.۴٧ ١,١۶٨,۶٨٠ ۵٢۵,۶٩٣ ٧,٧۶٧,٢١۶.٨ ۶٧,۶٨١ تن ذغالسنگ 

٣٧,٧٣٨ ۴٢٧,٠١١.۵۵ ٨٨,٣٧٧ ٢٧٨,٧۴٢ ٣٨٧,۶٧١ ٧١٩,٠١٧ ٣٠٠,٢۶۶ ۴٠۴,۴٧١.۶۵ ٧۴٢,٣۶۶ ١۶,٢١۴ ٢۴٩,٣٣٨.٧۵ ۶۵,٠٢٨ تن سنگ آھک 

٣,٢۵۶,٢۵۶ ۴,۵٢٢,۵٣٣.٨١ ٧٢٠,٠٠٧ ١۵,۶٠۵,٩۴٣ ۴,٢٣۴,٩۵٩ ٣,۶٨۵,٠٢٨ ١٧,٧۴٩,٨٨٩ ۴,۴١۵,٣١٨.٣٩ ۴,٠٢٠,٠٧٠ ١,١١٢,٣١٠ ٢,٨٨٩,٣٧٩.۵۵ ٣٨۴,٩۶۵ تن سنگ آھن 



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

٨,٣٠٢ ۵,٣٣۵,۴٧۵.۵٨ ١,۵۵۶ ٣٧٧,۶٨١ ۶,١۶١,۴۶٨ ۶١,٢٩٧ ٣٧٧,٨۶٩ ۶,٢۵٢,٧٩۶.۵٣ ۶٠,۴٣٢ ٨,١١۴ ٣,٣۵١,۵٠٧.۶۴ ٢,۴٢١ تن سنگ منگنز 

۴٢۶,٧۴۴ ٢۵,٨٧٨,٩۵۶.٩۴ ١۶,۴٩٠ ١,٩٢٨,٢٢٠ ۴٢,٣٣٠,١۴٣ ۴۵,۵۵٢ ٢,٠٨٨,۶٠٩ ۴٣,١۵٧,۵٣۶.٩۴ ۴٨,٣٩۵ ٢۶۶,٣۵۵ ١٩,۵١٧,۴٧۶.٣٧ ١٣,۶۴٧ تن شمش 

۴١٨,۵۴۴ ٢١,٢٣١,٨٧٧.۴۴ ١٩,٧١٣ ٣٢٩,٠٩٠ ٢١,٢٣١,۶٢٣ ١۵,۵٠٠ ٧١٢,۵۴٣ ٢١,٢٢٠,۵٣١.٣ ٣٣,۵٧٨ ٣۵,٠٩١ ٢١,۴۶٢,٣٨۵.٣٢ ١,۶٣۵ تن کک 

۴۶٨,۴٧۵ ٧,٢۴٠,٠۵۵.٠٢ ۶۴,٧٠۶ ۴,۶۴٠,١٨۴ ٨,٨۶۶,۵٣۴ ۵٢٣,٣٣٧ ۴,٨٣۶,٨٣۵ ٩,١٨٨,٧٢۵.٨١ ۵٢۶,٣٨٨ ٢٧١,٨٢۴ ۴,۴٠٨,٧٩٠.٨۵ ۶١,۶۵۵ تن گندله 

٣۴٧,٩٣٧ ١۵,٠۴٠,٧٢١.٠۵ ٢٣,١٣٣ ۶۵٨,١٢٠ ١۵,٠۴٠,٧٢٨ ۴٣,٧۵۶ ٨۵۵,٢۴١ ١٨,۴٣٢,٣١۵.٣۵ ۴۶,٣٩٩ ١۵٠,٨١۶ ٧,٣۶٠,۴۶٨.۵٢ ٢٠,۴٩٠ تن آھن قراضه 

۶۴٠,۶١۴ ۶,٧۶۶,٩۵٣.٩٩ ٩۴,۶۶٨ ۵,٨٨۴,٠۵۵ ١٠,۵۴٩,٣۵٨ ۵۵٧,٧۶۴ ۶,٠٨٩,٣٩٧ ١٠,٧٣٩,۵٨٢.۵۴ ۵۶٧,٠٠۵ ۴٣۵,٢٧٢ ۵,٠٩۵,٢۵٠.٩٢ ٨۵,۴٢٧ تن ساير 

۶,١١۴,٧۴٢ ٩٧,۶٢١,١٣٠.٩ ١,٠٧۴,٢٨٩ ۴٣,٢٣٧,٣٩۴ ١٢٠,١۶٩,٧۴٠ ۶,٨۴١,٩٧٣ ۴۶,۵٣٠,۴۴٧ ١٢۵,٣٧٩,٧١٢.٩٨ ٧,٢١٣,٣١٣ ٢,٨٢١,۶٨٩ ٧٢,١٠١,٨١۴.٧٢ ٧٠٢,٩۴٩ جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

٢,٣١۶,۶۶٩ ١٩,۴٠٣,٢٣٧.٩۶ ١١٩,٣٩۶ ١۴,٠٢٩,٠٧٢ ٢٨,١١١,٨٣٧ ۴٩٩,٠۴۵ ١۶,٢٩١,٠١٧ ٢۶,۴٩٢,٠٠٠.٠۵ ۶١۴,٩۴١ ۵۴,٧٢۴ ١۵,۶٣۵,۴٢٨.۵٧ ٣,۵٠٠ تن ذغالسنگ وارداتي 

۵۴٧,٣٣٠ ۴١,۴۶٧,۵٣۵.۴٢ ١٣,١٩٩ ١۶,١٢٩,٩٠۶ ۴١,۴۶٨,۴٣۴ ٣٨٨,٩۶٨ ١۶,۶٧٧,٢٣۶ ۴١,۴۶٨,۴٣۴.٧۵ ۴٠٢,١۶٧ ٠ ٠ ٠ تن کک وارداتي 

٢,٨۶٣,٩٩٩ ۶٠,٨٧٠,٧٧٣.٣٨ ١٣٢,۵٩۵ ٣٠,١۵٨,٩٧٨ ۶٩,۵٨٠,٢٧١ ٨٨٨,٠١٣ ٣٢,٩۶٨,٢۵٣ ۶٧,٩۶٠,۴٣۴.٨ ١,٠١٧,١٠٨ ۵۴,٧٢۴ ١۵,۶٣۵,۴٢٨.۵٧ ٣,۵٠٠ جمع مواد اولیه وارداتي: 

٨,٩٧٨,٧۴١ ٧٣,٣٩۶,٣٧٢ ٧٩,۴٩٨,٧٠٠ ٢,٨٧۶,۴١٣ جمع كـل 

٢۶,٩٣۶,٢٢٣ ٣١۶,٩٨٣,٨٠٨.۵۶ ٢,۴١٣,٧۶٨ ٢٢٠,١٨٩,١١۶ ٣٧٩,۵٠٠,٠٢٢ ١۵,۴۵٩,٩٧٢ ٢٣٨,۴٩۶,١٠٠ ٣٨۶,۶٨٠,٢٩۵.۵۶ ١۶,۴۶٠,٨۴٢ ٨,۶٢٩,٢٣٩ ١٧۵,۴٧۴,۴٨۶.۵٨ ١,۴١٢,٨٩٨ جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع مواد اولیه وارداتي: 

٢۶,٩٣۶,٢٢٣ ٢٢٠,١٨٩,١١۶ ٢٣٨,۴٩۶,١٠٠ ٨,۶٢٩,٢٣٩ جمع 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.» 

«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
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

١,۵٨١,۶۶٠ ١,٣٠٣,٧۶۶ ١,٠٠٢,۵٩٢ ١٣,٨٩۵,٨٧۵ ١١,٢۴٩,۶٠٢ ٩,٠٧١,٠۵٩ ھزينه حقوق و دستمزد 



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

١٢٠,٠٨۴ ١٠٨,٣٩٩ ٨٠,٨٧۴ ٣,٠٨٣,٠٨٢ ٢,۴۶١,٨٨٩ ٢,۴٢٩,٨۵٨ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز
و سوخت) 

 ١,٨٧٨,۵٣,٠ ٣٢۶۴,٩١۶ ۴,٢٨٠,٢۴۴ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ۴,٨۵۴,٣٢۵ ٣,۶٢۵,١٢٩ ٢,١٣٨,٧٩۵ ھزينه مواد مصرفي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 

حق العمل و کمیسیون
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ۶۴,٨۶٨ ٢۶,٩٢ ١٠٢,۶۴٩

ھزينه خدمات پس از
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١,٧٣۵,۴۵٠ ١,١٧١,٩٣۴ ۴۵٩,٣٨٩ ٠ ٠ ٠ ھزينه حمل و نقل و انتقال

٣,۴۵۴,٧۶۵ ٢,۵۴٨,٣٨۴ ٢,٠۶٩,۵١٧ ٣,٠٨٢,٩٣٢ ٢,١٨٢,٧٢٣ ١,٨٢٨,۶٩١ ساير ھزينه ھا 

۶,٩٨۴,۶٠٨ ۵,٢١٨,۵٨۵ ٣,۶٧٧,٢٣۴ ٢٩,١٩۶,۴۵٨ ٢٢,۵٨۴,٢۵٩ ١٧,٣۴۶,٩٣۵ جمع 

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

نرخ فروش
محصوالت 

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

قیمت محصوالت داخلي به صورت میانگین به مبلغ حدود ۵۴،۵٣٩ لایر به ازاي ھر كیلوگرم و محصوالت صادراتي ٣٧٣ دالر به ازاي ھر تن در سال ١٣٩٩ پیش بیني مي گردد. 

نرخ خريد مواد
اولیه 

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بیني مي گردد در سال ١٣٩٩ بھاي خريد مواد اولیه از جمله مواد آھن دار ، ذغال سنگ داخلي و ساير مواد اولیه داخلي به علت افزايش در نرخ فروش شمش فوالدي ، نرخ مواد
اولیه وارداتي به تبع افزايش نرخ ارز و ھمچنین افزايش ھزينه ھاي حمل افزايش يابد. 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

در سال ١٣٩٩ به علت موارد ذكر شده براي افزايش بھاي مواد اولیه ، افزايش ناشي از رشد قیمت ساير نھادھاي تولید و ھمچنین افزايش نرخ دستمزد (طبق قانون كار) پیش بیني مي گردد
قیمت تمام شده افزايش داشته باشد. 

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٠,٣۶۶ ١٠,۵٢٢ ١٠,٧٠٨ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

٢,٧٢٠ ٢,٨٠۶ ٣,٠٠٩ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح



مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٠ ١۵١,٠۵٣,۴۴١ ١١,١٨٢,٩۵٠ ٢٠١,٧۶۵,۶٣١ دالر منابع ارزی طی دوره 

٠ ٣٨,٣١۴ ١,١٩٠,٨۵٢ ٨,٩٢۴,٨۶٩ یورو منابع ارزی طی دوره 

٠ ١,٠٠٨,٩٢٧,۴۴۵ ١٢,٠۴٣,١٢٣ ۵٠۵,٣١٨,۵٣۴ درھم منابع ارزی طی دوره 

٠ ۶٠٣,٧٩٢ ٣٩٨,۵٩٧ ٧,١۴٩,٠٠٠ دالر مصارف ارزی طی دوره 

٠ ٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨ ۴,۶٩٢,٢١٢ ٧۶,٩٠٣,٠٠٠ یورو مصارف ارزی طی دوره 

٠ ۶١۴,٩٠۶,۴۶۶ ٢,٨٧٠,٣١۵ ١٢۵,٠۴٧,٠٠٠ درھم مصارف ارزی طی دوره 

٠ ٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨ ۴,٧٧٣,٠٩٧ ۶١۵,٧٠٨,٠٠٠ یوان مصارف ارزی طی دوره 

٠ ٧,۶١۶,٩٨٧ ١,٠٢۴,٨٢۶ ١١,۴١۶,٠٠٠ دالر داراییھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٧,٣٩٠,٣٢١ ۴٨٠,٠۶٢ ۴,۶١٠,٠٠٠ یورو داراییھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٩,۵٩١,٣٧٢ ٢,۵٢٩,٣۶٨ ٩٩,٩٧۵,٠٠٠ درھم داراییھای ارزی پایان دوره 

٠ ٢,٣٧٠,٧۵٠ ١,۵٩٠,٢۵٢ ١٢۶,٣٩١,٠٠٠ یوان داراییھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٨,۵۶۴,٩١٠ ١٢,٢٣۴,٠١٨ ١٢,٨٨١,٠٠٠ یورو بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٩,۶٠۶,٨٨۶ ۵٨,٠۵۵ ٠ درھم بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ٢٣,٧۶۵ ١,۴٠۶,۵۵١ ١,۴۶٧,٠٠٠ یوان بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ٢,٨۶٨,٩٣٢ ٢١,٧٣٢,٣٠٠,٩٢٢ ١٢,٩٣١,٠٠٠ وون بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٩,۵٣۵,۵٠٠ ٢٩٠,٩٢٢ ۴۴٧,٠٠٠ دالر بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ١٣,۶٢٩,٨۴۶ ٠ ٠ روبل بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ۴٠٠,٠٣۵ ٠ ٠ روبل داراییھای ارزی پایان دوره 

٠ ٨٨,٠۴٠,٠۶۶ ٠ ٠ روبل مصارف ارزی طی دوره 

٠ ۴٣۵,۴۶٢,٣١٠ ٠ ٠ وون مصارف ارزی طی دوره 

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

با توجه به افزايش حقوق و دستمزد مطابق با قانون كار و ھمچنین افزايش در ساير ھزينه ھا به دلیل افزايش سالیانه ، افزايش در ھزينه ھاي عمومي و اداري و فروش پیش بیني مي گردد.دوره ١٢ 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

- ١٣٩٨/١٢/٢٩
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

- ١٣٩٨/١٢/٢٩
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر طرح در فعالیتھاي آتي شرکت

پايداري تولید شركت با تولید ٢۵ ھزار نرمال متر٩۵١۴٠٠/٠٢/٣١ ۶۵.۴٩ ۵٧.١۶ ٢,۴۴۵,٨٣٢ ۶۵٧,٧۶۶ یورو٣٣.٧۵ ٠ احداث واحد اکسیژن 
مكعب بر ساعت اكسی ژن ، ٩٠٠ نرمال متر مكعب

بر ساعت آرگون و ١٠ ھزار نرمال متر مكعب بر
ساعت نیتروژن 

تعمیرات اساسي و
بازسازي کوره بلند يک 

افزايش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ٨٠ ھزار٣١/١٠٠١٣٩٩/٠۴ ٩١.٧٢ ٧.٨۴ ٨٨,٧٠٠ ۶۵٢,٠٠٠ ٠ ٧۴٠,٧٠٠ 
تن در سال 

احداث کوره پاتیلي
شماره ٣ (LF٣) و

بازسازي کوره پاتیلي
 (LF١) شماره ١

پايداري و افزايش تولید در بخش فوالد سازي ۵٠١۴٠٠/١١/٣٠ ٠ ٠ ١,۶۵۶,٧۴١ ٠ یورو٨.٢٢ ۴٠٨,٠٠٠ 

پروژه تزريق پودر
 (PCI)ذغال

جايگزيني ١۵٠ كیلوگرم پودر زغال سنگ با كك١٠٠ ٩٩ ٨۶ ٣٧,٩٧٩ ١,٢۶۵,٠٢٩ یورو١۶.۵۵ ۴٣١,٠٠٠ 
متالوژي در يك تن چدن مذاب تولیدي 

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

نرخ ارز ھزينه شده بر اساس نرخ تسعیر ارز در زمان ثبت ھزينه و نرخ ارز ھزينه باقیمانده بر اساس نرخ ارز حواله ھا در سامانه سنا مي باشد. 

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام شرکت
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 سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٣٢٧,۶٠٠ ٨٠,٠٠٠ ۴٠ ٩١,۶٠٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٨٠,٠٠٠ ۴٠ پااليش قطران زغال سنگ 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ١,٠۵٠ ۵۶۴ ٠.۵۶ ١,٢٧٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ۵۶۴ ٠.۵۶ بورس کاالي ايران 

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ريزي جھت ورود اين شركت١,۶١٣ ٣١,۵٣٠ ٩٩.٩ ١,٣١۴ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ٣١,۵٣٠ ٩٩.٩ تارابگین 
به بورس يا فرابورس 

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ريزي جھت خروج اين شركت٠ ۵٨۶,٠٢١ ٩۵ ٠ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ۵٨۶,٠٢١ ٩۵ زغال سنگ البرز شرقي 
از زيان 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ١۵ ٢,١٢٧ ٠.٠۶ ٣۴ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٢,١٢٧ ٠.٠۶ بورس انرژي 

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ريزي جھت ورود اين شركت٣,١۵۵ ١,٠٠٠ ٩٩.٩ ١,٣٣۶ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ١,٠٠٠ ٩٩.٩ پويش معادن ذوب آھن 
به بورس يا فرابورس 

صندوق سرمايه گذاري
مشترک ذوب آھن 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٨,٠۵١ ۴۵,۵١٧ ٢.٢۶ ۴٠١,٧ ١٣٩٧/٠٣/٣١ ۴۶۶,٣٧ ٣۶ 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ۵٢,٩۴٩ ۴١۵,٢٠٠ ٣٩.٩ ٧۵,۵٠١ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ۴١۵,٢٠٠ ٣٩.٩ پويش بازرگان ذوب آھن اصفھان



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام شرکت
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 سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ۵۶٢ ١٠٠ ٩٩.٩ ۵۴٢ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ١٠٠ ٩٩.٩ پويش خدمات ذوب آھن 

باشگاه فرھنگي ورزشي ذوب
آھن اصفھان 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٠ ١۵٠ ۶.۶٠ ٠ ١٣٩٧/٠٣/٣١ ١۵٠ ۶.۶٠ 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ۴,۶۶٢ ٨,٨٢۵ ٠.١۴ ٢,۵١٨ ١٣٩٨/٠٩/٣٠ ٨,٨٢۵ ٠.١۴ سرمايه گذاري سپه 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٩٣٣ ٢,٧۶۶ ٠ ۴۶٨ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٢,۴٧٨ ٠ سنگ آھن گل گھر 

مھندسي بین المللي فوالد
تکنیک 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ۵۵۵,١ ١٧١ ۴.۶٨ ١,٣٠٣ ١٣٩٧/١٢/٠٢ ١٧١ ۴.۶٨ 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٢۴٧,٣٠٠ ١,٠٠٠ ٩٩.٩ ١,٣٣۶ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ١٠٠ ٩٩.٩ پويش معادن ذوب آھن 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٢٩٨,۵۶٠ ١,٠٠٠ ٣٩.٩ ٧۵,۵٠١ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ۴١۵,٢٠٠ ٣٩.٩ پويش بازرگان ذوب آھن اصفھان

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ٣۵٧,٢۴۴ ٨٠,٠٠٠ ۴٠ ٩١,۶٠٠ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ٨٠,٠٠٠ ۴٠ پااليش قطران زغال سنگ 

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن ١۵,٩۶٠ ١٠٠ ٩٩.٩ ۵۴٢ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ١٠٠ ٩٩.٩ پويش خدمات ذوب آھن 

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

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١٠٠,۴۶۶ ۶٢٧,١٩۶ سود تسعیر ارز 

۶١,٠٠٩ ٠ ساير 

١۶١,۴٧۵ ۶٢٧,١٩۶ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

۵۵٠,١٠٨ ٣٣٣,٣٢۶ انحراف ظرفیت 

٠ ٣٢١,۴٩۶ سود(زيان) تسعیر ارز 

١,١٣۵ ٩,۵٢٩ ساير 

۵۵١,٢۴٣ ۶۶۴,٣۵١ جمع 



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

۴,۴٩١,٨٧٩ ١٢,۶٨٣,۵٠٢ ٠١٧,٢۵٧,۴۵١ ٠ ٢٩,۴١٢,٨۵٢٢٩,٩۴٠,٩۵٣ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٩,٢٨٨ ١١ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

٨٨,٠١۶ ١,١۵٩,۴٣٧ ۴٢٠,۴٧٠ ١,۵٧٩,٩٠٧ ١٠,٣٩٩,٩۴٣یورو ٠ ١,٣٧۵,۶۴٢ ٧ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢١٢,٩٠۵ ٠ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

١۵٨,٢۴۶ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢,٢٢١,٧۵١ ١٩ اوراق صکوک 

كارمزدھاي۶۶٠,۵٩٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسھیالت دریافتی از بانکھا 
بانكي 

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

۵,٣٩٨,٧٣٣ ١٣,٨۴٢,٩٣٩ ١,۵٧٩,٩٠٧١٧,۶٧٧,٩٢١ ٣٣,٢٣٢,۴٣٨٢٩,٩۴٠,٩۵٣ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٠

ھزينه مالي
دوره 

 ۵,٣٩٨,٧٣٣

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت ارزي در تاريخ ترازنامه به مبلغ ١٠،٣٩٩،٩۴٣ يورو تسھیالت بانك توسعه صادرات جھت تامین مواد اولیه مي باشد. تسھیالت اوراق سلف ، تسھیالت ارزي به مبلغ ١،۴٠۶،۵۵١ يوان چین تسھیالت بانك اقتصاد نوين
و تسھیالت ريفاينانس به مبلغ ٢١٢،٩٠۵ میلیون لایر معادل مبلغ ٢١،٧٢٩میلیون وون كره جنوبي كه در قبال آن معادل مبلغ ٢۴٠،٠٠٠ میلیون لایر وجوه بانكي شركت مسدود شده بود ، آزاد و تسويه گرديده اند. 

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

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در سال ١٣٩٩ جھت تامین منابع مالي شركت موارد زير پیش بیني مي گردد: - بروز رساني و تجديد تسھیالت قبلي شركت در بانك ھاي صادرات ايران(۵٠٠٠میلیارد لایر) و پاسارگاد (١۵٧٠٠ میلیارد لایر)
جمعا٢٠٧٠٠ً میلیارد لایر - پیش بیني تھاتر حداقل مبلغ ٢۵٠٠٠ میلیارد لایر از بدھي ھاي بانكي شركت با مطالبات سازمان تامین اجتماعي از دولت (بند"و"تبصره ۵ قانون بودجه كل كشور) - 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 دارند.) - تامین منابع از طريق بازار سرمايه به مبلغ
۵٠٠٠ میلیارد لایر از محل انتشار اوراق مرابحه - دريافت تسھیالت جديد در سال ١٣٩٩ جمعاً به مبلغ ۵٠٠٠ میلیارد لایر 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٢,٩١٧,۶٣۶ ١٨٢,۴۴۴ سود سرمايه گذاري ھا 

٣۴,۶٢١ ٢٨۶,۴١١ سود بانکي 

٢,٩۵٢,٢۵٧ ۴۶٨,٨۵۵ جمع 



سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

(٣٢۵,۶۵٩) (٢٧٠,٠٠٠) ھزينه ھاي ورزشي 

١٢٨,٣۴٩ ۴۴٨,٠٢١ درآمد انبارداري 

٣٨٢,۶٧۶ ٣٠٠,٩٧٢ درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات 

(١٢,۶٣۴) (۴,۵١۶) زيان فروش يا برکناري دارايیھاي ثابت 

١١٢,۵١٢ ٣۵,٣٩۶ درآمد اجاره 

٨٣,١٣۴ ٢٠٨,٩۴٠ سود حاصل از فروش خدمات 

٣٢٧,۶٨٣ (١,١۴٧,١٧١) ساير 

۶٩۶,٠۶١ (۴٢٨,٣۵٨) جمع 

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

 (١٢,٨٢٠,۵٧۵) ٧ ٠,۴۵۴,٩۵٠ ٩

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

موارد ذكر شده در باال دوره ١٢ 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.» 


