
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای تلفیقی

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

0سرمایه ثبت نشده:ذوبنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)271007کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

سھامي ذوب آھن اصفھانبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت ھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سھامي ذوب آھن اصفھان (سھامي عام) در تاريخ 31 شھريور ماه 1399و صورت ھاي سود و زيان،تغییرات در حقوق مالکانه و 

جريانھاي نقدي تلفیقي گروه و شرکت براي دوره میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 38 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. 
مسئولیت صورت ھاي مالي میان دوره اي با ھیئت مديره شرکت است. مسئولیت اين موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت ھاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است. 

                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. به استثناي محدوديت ھاي مندرج در بند 7، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان 

دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش ھاي تحلیلي و ساير روش ھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از 
حسابرسي صورت ھاي مالي است و در نتیجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظھار نظر 

حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        



مبانی نتیجه گیری مشروط

 
                            3. با عنايت به يادداشت توضیحي 1-16، برخالف استانداردھاي حسابداري، در دوره مالي مورد گزارش، صورت ھاي مالي 3 شرکت فرعي درصورت ھاي مالي تلفیقي گروه، تلفیق 
نشده است.ھمچنین سرمايه گذاري در سھام شرکت پويش بازرگان ذوب آھن اصفھان (شرکت وابسته)، به روش ارزش ويژه منعکس نگرديده است. ھرچند انجام تعديالتي از بابت موارد فوق بر صورت 

ھاي مالي تلفیقي گروه ضروري است، لیکن بدلیل عدم دسترسي به اسناد ومدارک و اطالعات الزم، تعیین میزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه میسر نمي باشد.
4. مانده دريافتني ھاي تجاري و ساير دريافتني ھا و پیش پرداخت ھاي جاري و سرمايه اي شرکت اصلي (به ترتیب موضوع يادداشت ھاي توضیحي 17، 19 و 7-2-13) ، شامل مبلغ 2,027 میلیارد لایر 
اقالم راکد و سنواتي مي باشد که تا تاريخ اين گزارش منجر به تسويه يا وصول آنھا نگرديده است و از اين بابت مبلغ 228 میلیاردلایر کاھش ارزش درحسابھا منظورگرديده است. با توجه به موارد  مذکور 

و ھمچنین عدم دسترسي به  مدارک و مستندات مورد لزوم ،تعیین میزان  تعديالت الزم  بر صورت ھاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
5. به شرح يادداشت توضیحي 2-30 ، به موجب برگ ھاي تشخیص صادره،  بابت مالیات عملکرد سال ھاي مالي 1393 (متمم) و 1397 شرکت اصلي ، مبلغ 1.673 میلیارد لایر مطالبه شده که شرکت 
نسبت به آن ھا اعتراض نموده و از اين بابت ثبتي در حسابھا بعمل نیامده است. ھمچنین بابت عملکرد سال مالي 1398 و دوره مالي مورد گزارش با اعمال معافیتھاي قانوني و احتساب زيان تايید شده 
سنوات قبل ، بدھي مالیاتي در حساب ھا منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق و نیز مفاد ماده 148 قانون مالیاتھاي مستقیم در خصوص ھزينه ھاي قابل قبول مالیاتي،  تعديل بدھي مالیاتي از 
بابت موارد مذکور در صورتھاي مالي مورد گزارش ضروريست ، لیکن تعیین مبلغ بدھي قطعي،  موکول به اعالم نظرنھايي مقامات مالیاتي مي باشد. ھمچنین بر خالف استانداردھاي حسابداري، بابت 

مانده زيان تايید شده استفاده نشده، دارايي مالیات انتقالي به مبلغ 1.500 میلیارد لایر شناسايي نشده است.
6. به شرح يادداشت توضیحي 3-2-13 ، در سال مالي 1389 اسناد مالکیت 20.190 ھکتار از اراضي شرکت به ارزش دفتري 1.533 میلیارد لایر به نام سازمان ملي زمین و مسکن انتقال يافته و بھاي 
دفتري 8.400 ھکتار به مبلغ 630 میلیارد لایر در سال ھاي قبل از سوابق دفتري شرکت حذف گرديده است. اقدامات حقوقي شرکت جھت ابطال و انتقال مجدد اسناد مالکیت بنام شرکت، منجر به 
نتیجه نشده است ، لذا شرکت از طريق ساير مراجع ذيصالح پیگیر حفظ اراضي براي مقاصد زيست محیطي و يا جبران منافع اقتصادي ناشي از مخارج زيست محیطي بر اراضي مذکور مي باشد .ھر 

چند اعمال تعديالتي از بابت مراتب فوق ضروري است،لیکن تعیین آثارمالي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد .
7. با عنايت به يادداشت ھاي توضیحي 4-1-17 و 31 ، خالص  مطالبات از شرکت فوالد مبارکه اصفھان به مبلغ 140 میلیارد لایر (شامل مبلغ 922 میلیارد لایر طلب و مبلغ 782 میلیارد لایر پیش دريافت) 
مي باشد که مطابق با پاسخ تايیديه واصله و صورت تطبیق حساب في مابین، شرکت مذکور مبلغ 1.429 میلیارد لایر طلب اعالم نموده است. ھمچنین بر اساس شواھد موجود، اختالف حساب في 

مابین با سازمان تامین اجتماعي تا تاريخ 30 آذر ماه 1398 در خصوص اصل مانده بدھي به مبلغ 2.140 میلیارد لایر و نیز خسارت تاخیر در تاديه مطالبه شده توسط سازمان مذکور به مبلغ 4.478 میلیارد 
لایر،تعیین تکلیف نشده است. با عنايت به مراتب فوق ، آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت ھاي مزبور بر صورت ھاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

 
                        

نتیجه گیری مشروط

 
                            8. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندھاي 3 الي 6 و ھمچنین به استثناي آثار تعديالتي که احتماال در صورت نبود محدوديت ھاي مندرج در 

بند 7 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت ھاي مالي ياد شده، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            9. به شرح يادداشت توضیحي1 -4-1-17، مانده طلب شرکت اصلي از موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فوالد به مبلغ 11.270 میلیارد لایر مي باشد که براساس 
آخرين پیگیري ھاي حقوقي بعمل آمده، راي قطعي مبني بر محکومیت صندوق نسبت  به پرداخت مبلغ12،360میلیارد لایر (شامل مبلغ 6.073 میلیارد لایر بابت اصل خواسته  تا پايان مھرماه 1397) و  
دستور توقیف سھام و اموال صادر شده، لیکن با توجه به شرايط حاکم بر صندوق مذکور،اقدامات بعمل آمده تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مطالبات نگرديده است. نتیجه گیري اين موسسه در اثر 

مفاد اين بند تعديل نشده است.
 

                        

بندھای توضیحی

 
                            10. صورتھاي مالي سال منتھي به 29اسفند ماه 1398شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري موردحسابرسي قرارگرفته    و درگزارش مورخ 7 تیر ماه 1399 آن موسسه 

نسبت به صورتھاي مالي مزبورنظر "مشروط"اظھارشده 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. نتیجه گیري اين موسسه نسبت به صورت 

ھاي مالي، در برگیرنده نتیجه گیري نسبت به " ساير اطالعات " نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي 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 بررسي اجمالي و يا تحريفھاي با اھمیت است. درصورتیکه اين موسسه به 

اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در " ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص موارد مندرج در بخش " مباني نتیجه گیري مشروط " قابل ذکر مي باشد.
 

                        

سایر موارد

 
                            12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار ، در ارتباط با افشاي صورت مالي حسابرسي شده شرکت فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي 

ساالنه شرکت اصلي و ھمچنین مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي،درخصوص مستند سازي سازوکارھاي مناسب جھت دستیابي به اھداف حاکمیت شرکتي و فرآيند ارزيابي آن در شرکت 
اصلي،فرعي و وابسته ، رعايت نشده است.
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صورت سود و زیان تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٧۵,٨۴۵,۴۶۵۵١,٩٢۵,٩٩٢١٠٩,٠١۴,۴٧۵۴۶درآمدھای عملیاتی

(۵٠)(٩٣,٢٢۴,١٠١)(۴١,٣١٢,١٧۴)(۶٢,٠٣٨,٧٧٢)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١٣,٨٠۶,۶٩٣١٠,۶١٣,٨١٨١۵,٧٩٠,٣٧۴٣٠سود (زيان) ناخالص

(۴٩)(۵,۴٣٠,٢١٩)(٢,٢٨٧,۴۴٠)(٣,۴١۶,٢٧۵)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩٨)٢۵,٢١٩١,٢١٩,٢٠٢١٩۵,۵٠٧ساير درآمدھا

۶(۵۶٧,٨۴٧)(١,٩٧٨,۶٠۵)(١,٨۵۶,۴٧٣)سایر ھزینه ھا

٨,۵۵٩,١۶۴٧,۵۶۶,٩٧۵٩,٩٨٧,٨١۵١٣سود (زيان) عملیاتي

(۴)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(٣,٠٣٣,٣٢٧)(٣,١۶۵,۴٢٣)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٧٣٩,٣۴۵۴١۶,٨۵۶٢,٠٣۵,٧۶١٧٧

--٧٢۴,٢٢٧(٢٧۶,٣٠٠)۴۶٣,٣٨۵سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي
وابسته

۶,۵٩۶,۴٧١۴,۶٧۴,٢٠۴٧,٣۴٩,٠٧٠--

--٩٨,٣١٨۵٩٣,٣٣١(١٧٣,۵٠٠)سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۶,۴٢٢,٩٧١۴,٧٧٢,۵٢٢٧,٩۴٢,۴٠١٣۵سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٢۶٣)(٢٨,٩٣١)(٩,٨۵۴)(٣۵,٧٢۴)سال جاری

--(۵۴۵,۶۶١)٠(۴۴,٩٩٧)سال ھای قبل

۶,٣۴٢,٢۵٠۴,٧۶٢,۶۶٨٧,٣۶٧,٨٠٩٣٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

۶,٣۴٢,٢۵٠۴,٧۶٢,۶۶٨٧,٣۶٧,٨٠٩٣٣سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

۶,٣٣٩,٨۵٢۴,٧۶٠,۵٣٨٧,٣۶۴,۴٠۶٣٣مالکان شرکت اصلی

٢,٣٩٨٢,١٣٠٣,۴٠٣١٣منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

١٣٨١٢٣١۵٣١٢عملیاتی (ریال)

٢۴(٣٣)(۴۶)(٣۵)غیرعملیاتی (ریال)

١٠٣٧٧١٢٠٣۴ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

١٠٣٧٧١٢٠٣۴سود (زيان) پايه ھر سھم

١٠٣٧٧١٢٠٣۴سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۶,٣۴٢,٢۵٠۴,٧۶٢,۶۶٨٧,٣۶٧,٨٠٩٣٣سود (زيان) خالص



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠

۶,٣۴٢,٢۵٠۴,٧۶٢,۶۶٨٧,٣۶٧,٨٠٩٣٣سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

۶,٣٣٩,٨۵٢۴,٧۶٠,۵٣٨٧,٣۶۴,۴٠۶٣٣مالکان شرکت اصلی

٢,٣٩٨٢,١٣٠٣,۴٠٣١٣منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

٩۶,٩٨٣,۴٣٢٩٣,٢٢٠,٨٧٧٨٩,٣٠۵,٨٩٠۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠سرقفلی

٢١٣,٢٨۵٢٠٠,٣٣٩١۵١,۴٠۵۶دارایی ھای نامشھود

٢,۶٢٣,١۴١٢,١٢٠,١٨٧١,۵٢۶,٨۵۶٢۴سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

٢٠۵,٣۵٢١۵٢,۵۴۵٩۵,۶٨۶٣۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٢,۵۵٠,٢٣۵٢,٢۶٠,۶۴۴١,٨١٠,۴۵۵١٣دریافتنی ھای بلندمدت

٨٣٧,۵٢٢٧۵٧,٣۴٨۵۵٠,٨٢٣١١سایر دارایی ھا

١٠٣,۴١٢,٩۶٧٩٨,٧١١,٩۴٠٩٣,۴۴١,١١۵۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٧,٩٢١,۶٩۵۶,٧٢١,٩۶٧۵,٧۵۵,۶۶٣١٨سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣۵,٢٢۶,١٢٠٢۶,٠٩۵,٠۴٣١۶,٨٧۵,١٣٠٣۵موجودی مواد و کاال

٢۵,٢٧٣,٢۶٢٢٠,٠٨۴,١٢۶١۵,۴۵٩,٠٣٠٢۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠١۶۶,٩٠٨سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۶,۴٣۵,١۵٨٢,١٨۵,۴٨۶١,٣٩٣,۵٠۴١٩۴موجودی نقد

٧۴,٨۵۶,٢٣۵۵۵,٠٨۶,۶٢٢٣٩,۶۵٠,٢٣۵٣۶

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٧۴,٨۵۶,٢٣۵۵۵,٠٨۶,۶٢٢٣٩,۶۵٠,٢٣۵٣۶جمع دارایی ھای جاری

١٧٨,٢۶٩,٢٠٢١۵٣,٧٩٨,۵۶٢١٣٣,٠٩١,٣۵٠١۶جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩٠سرمايه

٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٩١۵,٣٩٧١۴۵,۴٩٠٠۵٢٩صرف سھام خزانه

٣۵۴,٧٧٣٣۵۴,٣٠٧٣۵٣,۴٩٩٠اندوخته قانونی

۶١١,٧٣۶۴١٢,٣٣٨۴١٢,٣٣٨۴٨ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٩٧(١٣,٨٨٣,۶٩٩)(۶,۵٢٠,١٠١)(١٨٠,٧١۵)سود (زيان) انباشته

(٢۴٨)(٢٣٨,٨٧١)(۴۶٧,۵۵٧)(١,۶٢٨,٣٩۶)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)

۶١,۵٧۶,٣٣۴۵۵,۴٢٨,٠١۶۴٨,١۴۶,٨٠۶١١حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٣(٨٢,٢٧۴)(٧٨,٨٧١)(٧۶,۴٧٣)منافع فاقد کنترل

۶١,۴٩٩,٨۶١۵۵,٣۴٩,١۴۵۴٨,٠۶۴,۵٣٢١١جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,۵٨٧,۵٩٧١۴,٨٩٨,٨٩۵١٠,٩٣٠,٧١۶۵پرداختنی ھای بلندمدت

١۵,۵۶١,۵٣٢١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨١٢تسھیالت مالی بلندمدت

٨,٢٢٢,٧٣٨٧,٣٢٧,٨۶٨۵,٩٢٨,١۶٢١٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣٩,٣٧١,٨۶٧٣۶,٠۶٩,٧٠٢٣١,۴۶٨,٩۶۶٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢٩,٨٣٠,٣٣٢٢۴,٢٠۴,٨۴٧٢٢,۶٣٨,۵٢٣٢٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(٢٩)٣٣٢,٨٢٩۴۶۵,٧٣۴١۵,٨۵٣مالیات پرداختنی

٠٠١۴٨,٨۵٨سود سھام پرداختنی

١٨,٨٧٩,۴۵٢١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠٧تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

٢٨,٣۵۴,٨۶١٢٠,٠٣١,٢١٣١٢,١٣٢,٢۶٨۴٢پیش دریافت ھا

٧٧,٣٩٧,۴٧۴۶٢,٣٧٩,٧١۵۵٣,۵۵٧,٨۵٢٢۴

٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٧٧,٣٩٧,۴٧۴۶٢,٣٧٩,٧١۵۵٣,۵۵٧,٨۵٢٢۴جمع بدھی ھای جاری

١١۶,٧۶٩,٣۴١٩٨,۴۴٩,۴١٧٨۵,٠٢۶,٨١٨١٩جمع بدھی ھا

١٧٨,٢۶٩,٢٠٢١۵٣,٧٩٨,۵۶٢١٣٣,٠٩١,٣۵٠١۶جمع 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

۴٨,٠۶۴,۵٣٢(٨٢,٢٧۴)۴٨,١۴۶,٨٠۶(٢٣٨,٨٧١)(١٣,٨٨٣,۶٩٩)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵٣,۴٩٩۴١٢,٣٣٨٠٠مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۴٨,٠۶۴,۵٣٢(٨٢,٢٧۴)۴٨,١۴۶,٨٠۶(٢٣٨,٨٧١)(١٣,٨٨٣,۶٩٩)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵٣,۴٩٩۴١٢,٣٣٨٠٠مانده 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

٧,٣۶۴,۴٠۶٧,٣۶۴,۴٠۶٣,۴٠٣٧,٣۶٧,٨٠٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٧,٣۶۴,۴٠۶٠٧,٣۶۴,۴٠۶٣,۴٠٣٧,٣۶٧,٨٠٩

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٧,٣۶۴,۴٠۶٠٧,٣۶۴,۴٠۶٣,۴٠٣٧,٣۶٧,٨٠٩



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

٠٠٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

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

١,١۴۶,٩٢٧١,١۴۶,٩٢٧٠١,١۴۶,٩٢٧فروش سھام خزانه

١۴۵,۴٩٠١۴۵,۴٩٠٠١۴۵,۴٩٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(٨٠٨)٨٠٨تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵۵,٣۴٩,١۴۵(٧٨,٨٧١)۵۵,۴٢٨,٠١۶(۴۶٧,۵۵٧)(۶,۵٢٠,١٠١)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠١۴۵,۴٩٠٣۵۴,٣٠٧۴١٢,٣٣٨٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه
منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

۶,٣٣٩,٨۵٢۶,٣٣٩,٨۵٢٢,٣٩٨۶,٣۴٢,٢۵٠

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠۶,٣٣٩,٨۵٢٠۶,٣٣٩,٨۵٢٢,٣٩٨۶,٣۴٢,٢۵٠

٠٠٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(٣,٩٧۴,٣٧٨)٠(٣,٩٧۴,٣٧٨)(٣,٩٧۴,٣٧٨)خرید سھام خزانه

٢,٨١٣,۵٣٩٢,٨١٣,۵٣٩٠٢,٨١٣,۵٣٩فروش سھام خزانه

٧۶٩,٩٠٧٧۶٩,٩٠٧٠٧۶٩,٩٠٧سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(۴۶۶)۴۶۶تخصیص به اندوخته قانونی

١٩٩,٣٩٨٠١٩٩,٣٩٨٠١٩٩,٣٩٨تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶١,۴٩٩,٨۶١(٧۶,۴٧٣)۶١,۵٧۶,٣٣۴(١,۶٢٨,٣٩۶)(١٨٠,٧١۵)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٩١۵,٣٩٧٣۵۴,٧٧٣۶١١,٧٣۶٠٠مانده در ٣١/١٣٩٩/٠۶



صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١١,٠٨۶,٣١١۴,۴۶۶,٨٢٩١٣,٣٧٢,١١٣١۴٨نقد حاصل از عملیات

(١,٧٨٧)(١٢۴,٧١١)(١١,٣٢٢)(٢١٣,۶٢۶)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٠,٨٧٢,۶٨۵۴,۴۵۵,۵٠٧١٣,٢۴٧,۴٠٢١۴۴جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠۴,٩١٢دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٨٧)(۵,۵٩۴,۴٠۴)(٢,٨٠٠,۶٣١)(۵,٢٣۶,۶۵٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

--(۴٩,٠۶٩)٠(١٣,٠٠٣)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی

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

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

٣١۵٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(۶٨۵)(١٢,٩٠٨)(٧,١٣٨)(۵۶,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه 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 سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(١٢٣,۶۴٩)٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

--(٧٢,٠٠٠)٠(٢۶۴,۶٩١)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

١۶,٩٧٣٣٩۶١٣۴,۴٧٢۴,١٨۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

۶٣,٧٣۵١۶,٠٩٧٢٩,٢٢٠٢٩۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(٩٧)(۵,۶٨٣,۴٢۶)(٢,٧٩١,٢٧۶)(۵,۴٨٩,٣٢١)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۵,٣٨٣,٣۶۴١,۶۶۴,٢٣١٧,۵۶٣,٩٧۶٢٢٣جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی

٧۶٩,٩٠٧٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

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

٠٠٠

٢,٨١٣,۵٣٩٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠٠(٣,٩٧۴,٣٧٨)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

١٨,٩١٨,١٠۵١٣,۶٣١,۴٣٢٢٧,۵۴٢,۵٠٧٣٩دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٣١)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(١٢,۶۴٧,٩٨۴)(١۶,۶٠۶,٩۵٧)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٣)(۶,۴٢٠,٠۴١)(٣,٣٣٢,۴٩۴)(٣,۴١۶,١۶٠)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 به مالکان شرکت اصلی

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل

۴٠(۶,٨٧٣,٩٧٨)(٢,۴٩٧,٩٠۴)(١,۴٩۵,٩۴۴)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۶٨٩,٩٩٨(٨٣٣,۶٧٣)٣,٨٨٧,۴٢٠خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

٢,١٨۵,۴٨۶١,٣٩٣,۵٠۴١,٣٩٣,۵٠۴۵٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٣۶٢,٢۵٢٣۵,٠۶٩١٠١,٩٨۴٩٣٣تاثیر تغییرات نرخ ارز

۶,۴٣۵,١۵٨۵٩۴,٩٠٠٢,١٨۵,۴٨۶٩٨٢مانده موجودی نقد در پايان سال

(٨٨)۴٩٩,٩١٠۴,٢٨۶,٩٧۶٣,٢٢۴,٠۴٢معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶



دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٧۵,۶۵٨,٠۶۴۵١,٧۴٨,٧٣٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨۴۶درآمدھای عملیاتی

(۵١)(٩٣,١٩٢,۴۴۴)(۴١,٣١٧,٨۵۶)(۶٢,٣۵۶,۵٠٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١٣,٣٠١,۵۵٧١٠,۴٣٠,٨٧۶١۵,۴٣۴,٨٧۴٢٨سود (زيان) ناخالص

(۴٩)(۵,٢١٨,۵٨۵)(٢,٢٠٩,٠١۴)(٣,٢٨۵,٠۶٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩٩)١۴,٩٣٨١,١٧٢,٨٩۴١۶١,۴٧۵ساير درآمدھا

٧(۵۵١,٢۴٣)(١,٩٧٨,۶٠۵)(١,٨۴٠,١٩٢)سایر ھزینه ھا

٨,١٩١,٢۴١٧,۴١۶,١۵١٩,٨٢۶,۵٢١١٠سود (زيان) عملیاتي

(۴)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(٣,٠٣٣,٣٢٧)(٣,١۶۵,۴٢٣)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٧٧,۶٣٣۴١٢,٩٨١٢,٩۵٢,٢۵(٨١)٧

--۶٩۶,٠۶١(٢٨٠,٨٩٠)۴۴٢,٣٧۴سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۵,۵۴۵,٨٢۵۴,۵١۴,٩١۵٨,٠٧۶,١٠۶٢٣سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

--(۵۴۴,٩٧۵)٠(٣٧,٧١١)سال ھای قبل

۵,۵٠٨,١١۴۴,۵١۴,٩١۵٧,۵٣١,١٣١٢٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

۵,۵٠٨,١١۴۴,۵١۴,٩١۵٧,۵٣١,١٣١٢٢سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

١٣٣١٢٠١۵١١١عملیاتی (ریال)

٩(٢٩)(۴٧)(۴٣)غیرعملیاتی (ریال)

٩٠٧٣١٢٢٢٣ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٩٠٧٣١٢٢٢٣سود (زيان) پايه ھر سھم

٩٠٧٣١٢٢٢٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠۶/٣١دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۵,۵٠٨,١١۴۴,۵١۴,٩١۵٧,۵٣١,١٣١٢٢سود (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

۵,۵٠٨,١١۴۴,۵١۴,٩١۵٧,۵٣١,١٣١٢٢سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٩۵,۵١٣,٠٠١٩١,٩٩٢,٢٣۴٨٩,١۴۴,٨١١۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٢١٠,٧۵۵١٩٨,٢۵۵١۴٩,۴٩۵۶دارایی ھای نامشھود

١,٧٠٩,٢۶٨١,٢٣۵,۴٠٨١,١٧٨,۵۴٩٣٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(٢۴)٣,۵٠٢,٣٠٢۴,۵٧٩,٩۶٢٢,۶۶٠,٢۴۵دریافتنی ھای بلندمدت



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٨٣۵,٢٧٣٧۵۵,٠٩٩۵۴٨,۵٧٣١١سایر دارایی ھا

١٠١,٧٧٠,۵٩٩٩٨,٧۶٠,٩۵٨٩٣,۶٨١,۶٧٣٣جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٧,۵١٠,٣٩٨۶,٧٨٢,٨۶۵۵,٧٢٩,١٢١١١سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣۴,۶٣٧,٠١٩٢۵,٧۵۶,٢٨۴١۶,۶۵٣,٣١٨٣۴موجودی مواد و کاال

٢٧,۵٢٢,٧٣۶٢٠,۶٧۶,٢٨۵١۵,٣٩٣,٨۵۴٣٣دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠١۶۶,٩٠٨سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۶,٢١۶,٣۵٠١,٩٢٧,٣٧٧١,٣٢٧,٩٧٧٢٢٣موجودی نقد

٧۵,٨٨۶,۵٠٣۵۵,١۴٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٣٨

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٧۵,٨٨۶,۵٠٣۵۵,١۴٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٣٨جمع دارایی ھای جاری

١٧٧,۶۵٧,١٠٢١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١١۵جمع 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)٢١٨,۶٧٠سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

۶٢,۴٨۵,٣٠٩۵۶,٩٧٧,١٩۵۴٩,۴۴۶,٠۶۴١٠جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,۵٨۵,٠٨١١۴,٨٩٢,٩٣٨١٠,٧٨٨,۴۵٠۵پرداختنی ھای بلندمدت



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١۵,۵۶١,۵٣٢١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨١٢تسھیالت مالی بلندمدت

٨,١۶۵,٧١٢٧,٢٧٨,٢٠١۵,٨٨٧,٣١٠١٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣٩,٣١٢,٣٢۵٣۶,٠١۴,٠٧٨٣١,٢٨۵,٨۴٨٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢٧,۴۵۵,٣٢٠٢٢,٨٠۴,۵٠۶٢١,٣٣٢,٧۵٠٢٠پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٣٣)٢٨٩,٩٧۶۴٣۴,٩٧۵٠مالیات پرداختنی

٠٠١۴٨,٨۵٨سود سھام پرداختنی

١٨,٨٧٩,۴۵٢١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠٧تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

٢٩,٢٣۴,٧٢٠١٩,٩٩۵,٠٩۴١٢,١١۶,٩٨١۴۶پیش دریافت ھا

٧۵,٨۵٩,۴۶٨۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩٢۵

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠

٧۵,٨۵٩,۴۶٨۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩٢۵جمع بدھی ھای جاری

١١۵,١٧١,٧٩٣٩۶,٩٢۶,۵٧۴٨٣,۵٠۶,٧٨٧١٩جمع بدھی ھا

١٧٧,۶۵٧,١٠٢١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١١۵جمع 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

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



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

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 ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

۵,۵٠٨,١١۴۵,۵٠٨,١١۴

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠۵,۵٠٨,١١۴٠۵,۵٠٨,١١۴

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه



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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵١,١٩٩۴١١,٩٠١٠٠٢١٨,۶٧٠٠۶٢,۴٨۵,٣٠٩مانده در ٣١/١٣٩٩/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١٠,٣٩٧,۴۵۵۴,۵٢٠,۶١١١٣,٠٩١,٩۶۵١٣٠نقد حاصل از عملیات

--(١١٠,٠٠٠)٠(١٨٢,٧١٠)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٠,٢١۴,٧۴۵۴,۵٢٠,۶١١١٢,٩٨١,٩۶۵١٢۶جریان  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

(٧٨)(۵,۵٢٠,٨٧٧)(٢,٧٧٩,٨٢٣)(۴,٩۵٠,۴٣٠)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

(۴٢٩)(١٩١,٠٠٠)(۵٠,٠٠٠)(٢۶۴,۶٩١)پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٩,٢٩١٠١٣۴,٠٧۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٣۵,٠٣٩١۵,٧٩١٢٨,٩٠۵١٢٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای
سرمایه گذاری

(۵,١٨٢,٩٧۶)(٢,٨٢١,١٧٠)(۵,۶١٠,۵۶۵)(٨۴)

۵,٠٣١,٧۶٩١,۶٩٩,۴۴١٧,٣٧١,۴٠٠١٩۶جريان 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

١٨,٩١٨,١٠۵١٣,۶٣١,۴٣٢٢٧,۵۴٢,۵٠٧٣٩دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٣١)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(١٢,۶۴٧,٩٨۴)(١۶,۶٠۶,٩۵٧)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٣)(۶,۴٢٠,٠۴١)(٣,٣٣٢,۴٩۴)(٣,۴١۶,١۶٠)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

۵۶(۶,٨٧٣,٩٧٨)(٢,۴٩٧,٩٠۴)(١,١٠۵,٠١٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۴٩٧,۴٢٢(٧٩٨,۴۶٣)٣,٩٢۶,٧۵٧خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

٣۶٢,٢١۶٣۵,٠۶٩١٠١,٩٧٨٩٣٣تاثیر تغییرات نرخ ارز

۶,٢١۶,٣۵٠۵۶۴,۵٨٣١,٩٢٧,٣٧٧١,٠٠١مانده موجودی نقد در پايان سال

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



دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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 ۶ ماھه منتھي
به ٣١/١٣٩٨/٠۶

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ 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:

نرختنتیرآھن
بازار

٣٩٠,٨۶۴١۵,۶٢٩,٠۵۵٧۵٢,٧٠٨۴١,٨٩۴,٣۶٨.٠٧٣١,۵٣۴,٢٢۶(٢٧,٧۴۴,٨۵٩)٣,٧٨٩,٣۶٧٣۶١,١٨٩۶٠,١۶٨,٩٣٣.٧٢٢١,٧٣٢,٣۵٧(١٨,٣٧٨,۴٠٧)٣,٣۵٣,٩۵٠٣۶٠,٠٠٠

نرختنمیلگرد
بازار

٢٠٩,۴۵٧٨,۶١۴,۴٧۶٣٨۵,٣٧٧۴١,۶۵۶,۴٠٣.٩٩١۶,٠۵٣,۴٢٠(١۵,٢۵۵,٢٣٠)٧٩٨,١٩٠١٨٨,٧٧۴۵٩,۶٢۵,٩۴۴.٢۵١١,٢۵۵,٨٢٨(١٠,٢۶٧,٩٠٢)٩٨٧,٩٢۶١٩٠,٠٠٠

نرختنشمش کااليي
بازار

٢٠,٨۴۵٨٠۴,٧٣٠٩٩,٢٢٩۴٠,٠٩٩,۶١٨.٠۶٣,٩٧٩,٠۴۵(٣,١۵۶,٧٢۴)٨٢٢,٣٢١١١٣,۶٧١۴٧,٠٢۴,۵٧٩.٧١۵,٣۴۵,٣٣١(۵,۵۴٠,۴٠٧)(١٩۵,٠٧۶)٧۵,٠٠٠

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ،

ناوداني و ...)

نرختن
بازار

١١,١٩٢۵١١,۶١٣٢٣,٣٧٠۶١,٧٧٣,٠۴٢.٣۶١,۴۴٣,۶٣۶(١,٠٧٩,٣١١)٣۶۴,٣٢۵٣۶,٨۶١٨۴,١٩٧,۶٣۴.٣۶٣,١٠٣,۶٠٩(٢,٢۴۶,٧٠٩)٨۵۶,٩٠٠۴۵,٠٠٠

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

نرختن
بازار

٠٣,٢١٣,٠۵٨٠٧,١۴٧,٣۵٠(۴,۵۵٧,٢٩٩)٢,۵٩٠,٠۵١٠۴,۴٩٧,٨۵٧(٣,٣٩١,۵٣٣)١,١٠۶,٣٢۴٠

۶,١١٠,٠٢۴۶٧٠,٠٠٠(٣٩,٨٢۴,٩۵٨)٨,٣۶۴,٢۵۴٧٠٠,۴٩۵۴۵,٩٣۴,٩٨٢(۵١,٧٩٣,۴٢٣)۶٣٢,٣۵٨٢٨,٧٧٢,٩٣٢١,٢۶٠,۶٨۴۶٠,١۵٧,۶٧٧جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

نرخھایتنتیرآھن
جھانی

٢٩,۴٢۶١,٢٠١,٨۴۵۶٠,٠۵١۴۴,٣٠۶,١٠۶.۴٨٢,۶۶٠,۶٢۶(١,٩۴٧,٢۶١)٧١٣,٣۶۵٣٣,۵۶۵٨١,۶٣٨,٨۴٩.٩٩٢,٧۴٠,٢٠٨(١,۶٠٩,۵۴۵)١,١٣٠,۶۶٣٣٧,٠٠٠

نرخھایتنمیلگرد
جھانی

١٠۶,٣٨٣۴,٠٠٢,۶۵٧١٩۴,٠٩٣۴١,٠٩۶,۴٣٨.٣١٧,٩٧۶,۵٣١(٧,٨٣٨,۵۵۵)١٣٧,٩٧۶٨٨,٩٨٩۶٩,۵۵٧,٣٨٣.۵۶,١٨٩,٨۴٢(۴,٧۶٢,٢٠۴)١,۴٢٧,۶٣٨٩٠,٠٠٠

نرخھایتنشمش کااليي
جھانی

۴١٠,١٢٧١۶,٧١٩,٢٩۶٨٧۵,٩٢٠۴١,١٢٩,۴۵۴.٧۴٣۶,٠٢۶,١١٢(٣٠,٢٩٢,٨۴٧)۵,٧٣٣,٢۶۵٣٣٢,۵۴٩۶١,٢١۶,١٠٠.۴٨٢٠,٣۵٧,٣۵٣(١۵,٨۵٧,٣٨٠)۴,۴٩٩,٩٧٣۴٧٨,٠٠٠



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ۶ ماھه منتھي
به ٣١/١٣٩٨/٠۶

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ 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

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ،

ناوداني و ...)

نرخھایتن
جھانی

١٩,۵٣٢٨۶۶,٠٣٠٢۴,۴۶٢۴۵,۶۵٧,٣۴۶.٠٩١,١١۶,٨٧٠(٨۵٢,۶۵۶)٢۶۴,٢١۴۴,۵٧٠٧٨,٣٢٧,٣۵٢.٣٣۵٧,٩۵۶(٢٣٢,٩٢٢)١٢۵,٠٣۴١٠,٠٠٠

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

نرخھایتن
جھانی

٠١٨۵,٩٧٢٠۶٨٩,۵٠٢(۴۶٧,٧٠٢)٢٢١,٨٠٠٠٧٧,٧٢٣(۶٩,۴٩٨)٨,٢٢۵٠

٧,١٩١,۵٣٣۶١۵,٠٠٠(٢٢,۵٣١,۵۴٩)٧,٠٧٠,۶٢٠۴۵٩,۶٧٣٢٩,٧٢٣,٠٨٢(۴١,٣٩٩,٠٢١)۵۶۵,۴۶٨٢٢,٩٧۵,٨٠٠١,١۵۴,۵٢۶۴٨,۴۶٩,۶۴١جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

١٣,٣٠١,۵۵٧١,٢٨۵,٠٠٠(۶٢,٣۵۶,۵٠٧)١۵,۴٣۴,٨٧۴١,١۶٠,١۶٨٧۵,۶۵٨,٠۶۴(٩٣,١٩٢,۴۴۴)١,١٩٧,٨٢۶۵١,٧۴٨,٧٣٢٢,۴١۵,٢١٠١٠٨,۶٢٧,٣١٨جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢٨,۶٧۵,٣١١٣٣,٣١٠,۶١٣۴۴,۶٧٠,۶٠۵٧٢,٠٠٣,٢٠٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨٧۵,۶۵٨,٠۶۴٩١,٢۴٠,٠٠٠مبلغ فروش

(٧۴,۶٧٩,٠٠٠)(۶٢,٣۵۶,۵٠٧)(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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٧٣,٣٩۶,٣٧٢۴٩,٣٧٢,٠٢۴مواد مستقیم مصرفي

٣,٣٧٣,٩٧٨٢,١۵٢,١٧٨دستمزدمستقیم تولید

٢٢,۵٨۴,٢۵٩١٣,۵٨٨,٨۴۵سربارتولید

٩٩,٣۵۴,۶٠٩۶۵,١١٣,٠۴٧جمع

(١,٨٧٧,٢١۶)(٣,۵۴٢,٣١٨)ھزينه جذب نشده درتولید



دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٩۵,٨١٢,٢٩١۶٣,٢٣۵,٨٣١جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٩۵,٨١٢,٢٩١۶٣,٢٣۵,٨٣١بھاي تمام شده كاالي تولید شده

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

(١۴,٨٧٣,٩٢۵)(١٣,٩٩۴,۶٠١)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٩٣,١٩٢,۴۴۴۶٢,٣۵۶,۵٠٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٩٣,١٩٢,۴۴۴۶٢,٣۵۶,۵٠٧جمع 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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح 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

٣٩۴,٧۵۵۵٠,۶٣٣,٨١۵.٩١١٩,٩٨٧,٩۵٢٣۴,۵٩٩۴٧,٩٢٩,١٠٢١,۶۵٨,٢٩٩(۵۴,١٣۶)٢٠,٨٩٣,٨۶٣.٣٧(٢,۵٩١)۴٩,١٣۴٣۶,١۵٨,۶۶٨.١٣١,٧٧۶,۶٢٠٣٨٢,٨١١۵٢,٠۴۵,٩۶٢.۶٣١٩,٩٢٣,٧۶٧تنتیرآھن

۵٨,١۶٧٣٩,۴٠١,٩١١.٧۴٢,٢٩١,٨٩١٢۵٨,۵۶٨۵۶,٣٨۶,٧٣٧.٧٢١۴,۵٧٩,٨٠۶٧٨۴١٧٣,٧٢۴,۴٨٩.٨١٣۶,٢٠٠٢٧٧,٧۶٣۵۴,١١١,٢۶٠.٣٢١۵,٠٣٠,١٠۶٣٩,٧۵۶۴٩,٧۴٨,٢٣٩.٢۶١,٩٧٧,٧٩١تنمیلگرد

۴۴۶,٢٢٠۴٧,٩۵٣,۴۴۶.٧٣٢١,٣٩٧,٧٨٧٧٣,۵۴٨۴٧,٢۶٧,٨٢۵.٠٩٣,۴٧۶,۴۵۴(٨٠,۵۶٩)۴٨,٧٧٠,۵٨١.١١(١,۶۵٢)٩٢,٢٣٩٣٣,۶١١,٠٧۵.۵٨٣,١٠٠,٢۵٢۴٢٩,١٨١۵٠,٩٢١,۵۴١.٢۶٢١,٨۵۴,۵۵٨تنشمش کااليي

ساير (نبشي ، ناوداني
و ...)

۴٩,١٨٧٣٨,٨۴٣,٨۶١.١٨١,٩١٠,۶١٣۴۵,٩٧١۶٨,٨۵٧,۶٧١.١۴٣,١۶۵,۴۵۶٣۴۴٣۵,٨٨٢,٣۵٢.٩۴١۴,٨٢٠۴١,۴٣٠۵٩,٨۵١,٠٩٨.٢۴٢,۴٧٩,۶٣١۵٣,٧۶٢۴٨,۵٧٠,٧٠٠.۴٩٢,۶١١,٢۵٨تن

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

٠۴,٩١۵,٢٢۵٠٣,۶٧٢,٨٠١٠٢٣,١٢٨٠٣,۴۶١,٠٣١٠۵,١۵٠,١٢٣تن

١٣,٩٩۴,۶٠١۶٣,١٩۶,٣٨٨٣٩,۴۴٣۶٢,٣۵۶,۵٠٧١۴,٨٧٣,٩٢۵جمع كـل



خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

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

٧٢٠,٠٠۶۴,۵٢٢,۵۴٠.٠٩٣,٢۵۶,٢۵۶٢,٢٣٩,۵۶٧٧,٣٨٣,٣۵٠.۴۴١۶,۵٣۵,۵٠٨١,٨۶٠,١٢٨٠١٢,۴٣٧,٩٣١١,٠٩٩,۴۴۵۶,۶٨٨,۶٧٧.۴٧٧,٣۵٣,٨٣٣تنسنگ آھن

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

۴۵,۶٣٩١١,١٧٧,۵٢٣.۶١۵١٠,١٣١۵۴٨,٨١۵١٩,۴۶١,٣۵۴.٠١١٠,۶٨٠,۶٨٣۵٣٧,٨٧۵٠١٠,٢٨١,۵۴١۵۶,۵٧٩١۶,٠٧٠,٨۵۶.۶٨٩٠٩,٢٧٣تنذغالسنگ

۶۴,٧٠٧٧,٢٣٩,٩٢٧.۶٧۴۶٨,۴٧۴٢٢١,۶٧٢١٢,٠٧٣,۶٧١.٩١٢,۶٧۶,٣٩۵١٢۵,١٠۴٠١,۵٣١,١٠٢١۶١,٢٧۵١٠,٠٠۶,٣٠۶١,۶١٣,٧۶٧تنگندله

١,۵۵۵۵,٣٣٨,٩٠۶.٧۵٨,٣٠٢٢٨,١٢٩٩,۵۴٠,٩٣۶.۴٢۶٨,٣٧٧٢۴,١٨۵٠٢٢٢,٨۴٨۵,۴٩٩٩,٧٨٩,٢٣۴.۴١۵٣,٨٣١تنسنگ منگنز

٨٩,٣٧٧۴٢٢,٢۴۵.١٣٧,٧٣٩٣٠١,۶١۶۶١٩,٧١٨.۴۵١٨۶,٩١٧٢٩٠,۶١۵٠١۶۴,٩٧١١٠٠,٣٧٨۵٩۴,۶٠٢.۴۵٩,۶٨۵تنسنگ آھک

٢٣,١٣٣١۵,٠۴٠,٧۶۴.٢٨٣۴٧,٩٣٨٢۴,٧٩٣٢٠,٠٩۴,٣٠٠.٨١۴٩٨,١٩٨٩,۴٩٣٠١۶٧,۶٠۵٣٨,۴٣٣١٧,۶۵۴,٩٠۵.٩۴۶٧٨,۵٣١تنآھن قراضه

٩٣,۶٧٠۵,٣١٨,٠٨۴.٧٧۴٩٨,١۴۵٢٨٠,١١١١١,٢۵١,٩۶۴.۴٣,١۵١,٧٩٩٢٧۶,٩٩۴٠٢,٩٩٩,۶٣٩٩۶,٧٨٧۶,٧١٨,٩٢٩.٢۶۵٠,٣٠۵تنساير

١,٠٧۴,٢٩٠٩۶,١٧٠,٨٢۶.۶۵۵,٩٧٢,٢٧٣٣,۶۴۴,٧٠٣٨٠,۴٢۵,٢٩۶.۴٢٣٣,٩٩٧,٨٧٧٣,١٣٠,٣٩۵٠٢٨,٠٢٨,٨٨٩١,۵٨٨,۵٩٨١٠٨,٣٠٠,۶٠١.٣۶١١,٩۴١,٢۶١جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

١١٩,٣٩۶١٩,۴٠٣,٢٣٧.٩۶٢,٣١۶,۶۶٩٢٨٨,٨۴٧٣٣,٣١٩,٧۶٧.٩٩,۶٢۴,٣١۵٢٧٩,٧٢٧٠٨,٨٣٣,٠۶۵١٢٨,۵١۶٢۴,١٨٣,١٢٨.٩۵٣,١٠٧,٩١٩تنذغالسنگ وارداتي

٩٩٨١۴٢,٧۵۴,۵٠٩.٠٢١۴٢,۴۶٩١٢,٩٨٠١٨٧,٩٢٠,٨٧٨.٢٧٢,۴٣٩,٢١٣٩,۶٧٧٠١,٧٨٧,٢٧٨۴,٣٠١١٨۴,٧٠٢,١۶٢.٢٩٧٩۴,۴٠۴تنفرو منگنز پر کربن

١٣,١٩٩۴١,۴۶٧,۵٣۵.۴٢۵۴٧,٣٣٠١٨٧,٢٧٩۵٨,٨٨٩,۴٩١.٠٨١١,٠٢٨,٧۶۵١٨۵,٧٠٠٠١٠,٧٢٢,٧٩٢١۴,٧٧٨۵٧,٧۴١,۴٣٩.٩٨٨۵٣,٣٠٣تنکک وارداتي

١٣٣,۵٩٣٢٠٣,۶٢۵,٢٨٢.۴٣,٠٠۶,۴۶٨۴٨٩,١٠۶٢٨٠,١٣٠,١٣٧.٢۶٢٣,٠٩٢,٢٩٣۴٧۵,١٠۴٠٢١,٣۴٣,١٣۵١۴٧,۵٩۵٢۶۶,۶٢۶,٧٣١.٢٢۴,٧۵۵,۶٢۶جمع مواد اولیه وارداتي:

٨,٩٧٨,٧۴١۵٧,٠٩٠,١٧٠۴٩,٣٧٢,٠٢۴١۶,۶٩۶,٨٨٧جمع 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 ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١١,٢۴٩,۶٠٢٧,٠٨١,١٧١٧,١٠١,٩٧٢١,٣٠٣,٧۶۶٨۴٩,٨٩۴٨۶۴,۶۶٢ھزينه حقوق و دستمزد



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٢,۴۶١,٨٨٩١,٣٨٣,۵٨۶١,٣٩٩,۴٩۶١٠٨,۵١٠۴١,۵١۶۴٢,۵۶٨ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز
و سوخت)

٣,٠۶۴,٩١۶١,٢٩٣,٩٢١١,٣۶٧,١٧٩٠٠٠

٣,۶٢۵,١٢٩٢,۵٩٨,۴٠٠٣,٢٠٢,٩١١٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٨۶,١٠٢۴٣,۴٧۵٣۵,١٩۶

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠١,١٧١,٩٣۴۶٩٨,١۶٨١,٠٣٧,٢٨٢ھزينه حمل و نقل و انتقال

٢,١٨٢,٧٢٣١,٢٣١,٧۶٧١,٨۴٣,٣٢٣٢,۵۴٨,٢٧٣١,۶۵٢,٠٠٩١,٨۴۶,٨٣٩ساير ھزينه ھا

٢٢,۵٨۴,٢۵٩١٣,۵٨٨,٨۴۵١۴,٩١۴,٨٨١۵,٢١٨,۵٨۵٣,٢٨۵,٠۶٢٣,٨٢۶,۵۴٧جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درشش ماھه دوم سال جاري نسبت به ۶ ماھه اول ، قیمت محصوالت فوالدي متاثر از نوسانات نرخ ارز ، شرايط بازار و مصوبات نھادھاي نظارتي ، نوسان در قیمت دور از انتظار
نخواھد بود.

نرخ خريد مواد
اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

با عنايت به موارد ذكر شده براي نرخ محصوالت و تغییر در نرخ شمش فوالدي كه مبناي تعیین قیمت براي مواد اولیه مانند سنگ اھن و ذغال سنگ مي باشد و ھمچنین نوسانات نرخ
ارز، شاھد تغییر در نرخ مواد اولیه در ۶ماھه آتي سال ١٣٩٩ خواھیم بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ با توجه به موارد مطرح شده درباره قیمت مواد اولیه و تغییر در قیمت ساير نھاده ھاي تولید نوسان در نرخ بھاي تمام شده يك واحد محصول تولیدي نسبت به
۶ ماھه اول دور از انتظار نخواھد بود.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٠,۵٢٢١٠,۴۶۴١٠,٣٨١تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢,٨٠۶٢,۶٨٨٢,۶۵۴تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١نوع ارزشرح



مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١۵١,٠۵٣,۴۴١٠١۶۶,٩٣١,۶۴۶٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٣٨,٣١۴٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

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

۶٠٣,٧٩٢٠١,٢٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره

۶,۴٩٨,٠٠٠٠۵,۵٣۵,٨٣٠٠یورومصارف ارزی طی دوره

۶١۴,٩٠۶,۴۶۶٠٢٧۶,۴٨٩,٨١۵٠درھممصارف ارزی طی دوره

٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨٠۴٢١,٧۶٠,٣٨۵٠یوانمصارف ارزی طی دوره

٧,۶١۶,٩٨٧٠١٢,٧٨٩,۴٢٩٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

١٧,٣٩٠,٣٢١٠٧,٢٣٢,١٢٧٠یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٩١,٣٧٢٠٣,٧۵١,۶٠۵٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢,٣٧٠,٧۵٠٠٢,٣٣٠,۶٧٢٠یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١٨,۵۶۴,٩١٠٠١٠,۴٢۴,٧١۴٠یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۶٠۶,٨٨۶٠١,٠١٣,١٨۵٠درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢٣,٧۶۵٠٢۴,١٢۵٠یوانبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢,٨۶٨,٩٣٢٠۵٩,٠۵١٠وونبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٣۵,۵٠٠٠۴٢۶,٣٢٧٠دالربدھی 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

به نظر مي رسد ھزينه ھاي عمومي ، اداري ، تشكیالتي در ۶ ماھه آتي سال جاري نسبت به عملكرد ۶ماھه اول با توجه به شرايط بازار تغییر خواھد كرد.دوره ۶ 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

- ١٣٩٩/٠۶/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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

- ١٣٩٩/٠۶/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠۶/٣١

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 متر١,١٢٨,٠٠٠٣,٩۵٨,٩۵۶۶۵.۴٩٧٠٨۵١۴٠٠/٠٩/١۵یورو٠٣٣,٧۵٠,٠٠٠احداث 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 ١۴٠٩١.٧٢٩٨١٠٠١٣٩٩/١٠/٣٠٨٠٠,٧۴٠,٧٠٠٠۶٩۶,۵۶٠۴۴
ھزار تن در سال

احداث کوره پاتیلي
شماره ٣ (LF٣) و

بازسازي کوره پاتیلي
(LF١) شماره ١

پايداري و افزايش تولید در بخش فوالدسازي٠٢,٧٠۴,۵۵١٠١.۴۴٣۵١۴٠٠/١١/٣٠یورو۴٠٧,٩۶۵٨,٢٢٠,٠٠٠

پروژه تزريق پودر
(PCI)ذغال

جايگزيني ١۵٠ كیلوگرم پودر زغالسنگ با كك١,٢٨٠,١۴٨۶۵,۶۵٧٩٩٩٩١٠٠١٣٩٨/٠٧/٣٠یورو۴٣١,٠٠٠١۶,۵۵٠,٠٠٠
متالوژي در يك تن چدن مذاب تولیدي

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

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

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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 سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي۴٠٨٠,٠٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩٣٢٧,۶٠٠۴٠۴٢٨,۶٠٣٠پااليش قطران زغال سنگ
جھت 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 بورس٩٩.٩٣١,۵٣٠١٣٩٨/٠٩/٣٠١,۶١٣٩٩.٩٣١,۵٣٠٠تارابگین
يافرابورس

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 ريزي٩٩.٩١,٠٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩٣,١۵۵٩٩.٩١,٠٠٠٠پويش معادن ذوب آھن
جھت ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

صندوق سرمايه گذاري
مشترك ذوب آھن نو ويرا

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٢۴۵,۵١٧١٣٩٨/٠٣/٣١٨,٠۵١۴۵۴۵,۵١٧٩,٢٩١.٢۶



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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

پويش بازرگان ذوب آھن
اصفھان

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن۶۵٠٠,٢٠٠١٣٩٧/١٢/٢٩۵٢,٩۴٩۴٠۵۴٣,۴٠۴١۵

مھندسي و پويش ساخت
ذوب آھن

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

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

١٠٠,۴۶۶٠سود تسعیر ارز

۶١,٠٠٩١۴,٩٣٨ساير

١۶١,۴٧۵١۴,٩٣٨جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

۵۵٠,١٠٨٢۶٩,٢٢٢انحراف ظرفیت

٠١,۵۵٧,٩۵٣سود(زيان) تسعیر ارز

١,١٣۵١٣,٠١٧ساير

۵۵١,٢۴٣١,٨۴٠,١٩٢جمع

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

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

١٨٢٩,٩۴٠,٩۵٣٣١,٩٨١,۵٧۵٠٠١٨,٢٧٨,۴٠۴١٣,٧٠٣,١٧١٣,٠٩٣,۴١۶تسھیالت دريافتي از بانکھا

٨,٨٠٢,٧٨٣٢,۴۵٩,۴٠٩۶٠١,٠۴٨١,٨۵٨,٣۶١٧٢,٠٠٧یورو٧١,۵٧٩,٩٠٧٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

٣١,۵٢٠,٨۶٠٣١,٩٨١,۵٧۵٢,۴۵٩,۴٠٩١٨,٨٧٩,۴۵٢١۵,۵۶١,۵٣٢٣,١۶۵,۴٢٣جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

٣,١۶۵,۴٢٣

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت ارزي در تاريخ وضعیت مالي به مبلغ ٨،٨٠٢،٧٨٣ يورو مربوط به تسھیالت بانك توسعه صادرات جھت خريد مواد اولیه مي باشد.

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

دوره ۶ 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 و ملي و پاسارگاد - استفاده از مبلغ باقیمانده مصوبات اخذ
شده و دوره اي در بانك ھاي صادرات، خاورمیانه، اقتصاد نوين و ملي در ۶ ماھه دوم سال ١٣٩٩ - مذاكره با بانك ھاي دي ، توسعه تعاون ، و ساير بانك ھا جھت اخذ تسھیالت جديد - براساس پیش بیني ھاي

صورت گرفته ، برآورد مي شود در شش ماھه دوم سال ١٣٩٩ به طور كل بالغ بر ٢۵٠٠٠میلیارد لایر تسھیالت بانكي اخذ گردد -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.)

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٢,٩١٧,۶٣۶١۵,٣۴٩سود سرمايه گذاري ھا

٣۴,۶٢١۶٢,٢٨۴سود بانکي

٢,٩۵٢,٢۵٧٧٧,۶٣٣جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

(٢١۵,٨٢۵)(٣٢۵,۶۵٩)ھزينه ھاي ورزشي

١٢٨,٣۴٩١٧٣,٩٢٠درآمد انبارداري

٣٨٢,۶٧۶٩٩,۴٢٣درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

(۴٢,٧٨٨)٨٣,١٣۴سود حاصل از فروش خدمات

۴٢٧,۵۶١۴٢٧,۶۴۴ساير

۶٩۶,٠۶١۴۴٢,٣٧۴جمع

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

موارد ذكر شده در باالدوره ۶ 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.»


