
اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی

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

0سرمایه ثبت نشده:ذوبنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)271007کد صنعت

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

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٢٠٠,٩١٩,۵۵٧١٠٩,٠١۴,۴٧۵٨۴درآمدھای عملیاتی

(٧۶)(٩٣,٢٢۴,١٠١)(١۶۴,٢١٠,٨٩۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣۶,٧٠٨,۶۶٢١۵,٧٩٠,٣٧۴١٣٢سود (زيان) ناخالص

(٨٨)(۵,۴٣٠,٢١٩)(١٠,١٩١,٨٧١)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

--٠(١,١٠٧,٣١٩)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٢٣)١۴٩,٨۴٢١٩۵,۵٠٧ساير درآمدھا

(۵٨٩)(۵۶٧,٨۴٧)(٣,٩٠٩,٨۴٩)سایر ھزینه ھا

٢١,۶۴٩,۴۶۵٩,٩٨٧,٨١۵١١٧سود (زيان) عملیاتي

(٩)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(۵,٨۶٣,۵٠۵)ھزينه  ھاى مالى

(٢٨)١,۴۶٣,٧٠١٢,٠٣۵,٧۶١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(۴٣)۴١۴,٣۶٠٧٢۴,٢٢٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١٧,۶۶۴,٠٢١٧,٣۴٩,٠٧٠١۴٠سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

(٣۴)٣٩١,١۴٢۵٩٣,٣٣١سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

١٨,٠۵۵,١۶٣٧,٩۴٢,۴٠١١٢٧سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(۴٠۴)(٢٨,٩٣١)(١۴۵,٨۶۶)سال جاری

(١١٩)(۵۴۵,۶۶١)(١,١٩۵,٣٠٢)سال ھای قبل

١۶,٧١٣,٩٩۵٧,٣۶٧,٨٠٩١٢٧سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١۶,٧١٣,٩٩۵٧,٣۶٧,٨٠٩١٢٧سود (زيان) خالص



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

قابل انتساب به:

١۶,۶٨٨,٧٠٣٧,٣۶۴,۴٠۶١٢٧مالکان شرکت اصلی

٢۵,٢٩٢٣,۴٠٣۶۴٣منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

٣٣٢١۵٣١١٧عملیاتی (ریال)

(٧٩)(٣٣)(۵٩)غیرعملیاتی (ریال)

٢٧٣١٢٠١٢٨ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢٧٣١٢٠١٢٨سود (زيان) پايه ھر سھم

٢٧٢١٢٠١٢٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

١۶,٧١٣,٩٩۵٧,٣۶٧,٨٠٩١٢٧سود (زيان) خالص

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

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

١۶,٧١٣,٩٩۵٧,٣۶٧,٨٠٩١٢٧سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

١۶,۶٨٨,٧٠٣٧,٣۶۴,۴٠۶١٢٧مالکان شرکت اصلی

٢۵,٢٩٢٣,۴٠٣۶۴٣منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھای غیرجاری

١٠١,۴٠۴,٢٣٣٩٣,٢٢٠,٨٧٧٨٩,٣٠۵,٨٩٠١۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠سرقفلی

٢١٣,٢١٣٢٠٠,٣٣٩١۵١,۴٠۵۴١دارایی ھای نامشھود

٣,١٨٧,٧٨٣٢,١٢٠,١٨٧١,۵٢۶,٨۵۶١٠٩سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

۴۶۶,٧٨١١۵٢,۵۴۵٩۵,۶٨۶٣٨٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

۴,٠٧٠,٧۴٢٢,٢۶٠,۶۴۴١,٨١٠,۴۵۵١٢۵دریافتنی ھای بلندمدت

٩١٣,۴۶٠٧۵٧,٣۴٨۵۵٠,٨٢٣۶۶سایر دارایی ھا

١١٠,٢۵۶,٢١٢٩٨,٧١١,٩۴٠٩٣,۴۴١,١١۵١٨جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٨,۴٧٩,۶٠٣۶,٧٢١,٩۶٧۵,٧۵۵,۶۶٣۴٧سفارشات و پیش پرداخت ھا

۵۶,١۵۶,٢٧٧٢۶,٠٩۵,٠۴٣١۶,٨٧۵,١٣٠٢٣٣موجودی مواد و کاال

٢٧,٧٠٨,٠١۴٢٠,٠٨۴,١٢۶١۵,۴۵٩,٠٣٠٧٩دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

۶٠٠,٠٠٠٠١۶۶,٩٠٨٢۵٩سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٢,٧٩١,٨١١٢,١٨۵,۴٨۶١,٣٩٣,۵٠۴١٠٠موجودی نقد

٩۵,٧٣۵,٧٠۵۵۵,٠٨۶,۶٢٢٣٩,۶۵٠,٢٣۵١۴١

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٩۵,٧٣۵,٧٠۵۵۵,٠٨۶,۶٢٢٣٩,۶۵٠,٢٣۵١۴١جمع دارایی ھای جاری

٢٠۵,٩٩١,٩١٧١۵٣,٧٩٨,۵۶٢١٣٣,٠٩١,٣۵٠۵۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٣۴٣,۵٢٩١۴۵,۴٩٠٠صرف سھام خزانه

١,١٢۴,٩٣١٣۵۴,٣٠٧٣۵٣,۴٩٩٢١٨اندوخته قانونی

۶١١,٧٣۶۴١٢,٣٣٨۴١٢,٣٣٨۴٨ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

--(١٣,٨٨٣,۶٩٩)(۶,۵٢٠,١٠١)٩,٣٩٧,٩٧٨سود (زيان) انباشته



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(۴۴٣)(٢٣٨,٨٧١)(۴۶٧,۵۵٧)(١,٢٩٧,٧٠٨)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)

٧١,۶٨۴,٠٠۵۵۵,۴٢٨,٠١۶۴٨,١۴۶,٨٠۶۴٩حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٣۶(٧٩,۵۵۶)(٧۶,١۵٣)(۵٠,٨۶١)منافع فاقد کنترل

٧١,۶٣٣,١۴۴۵۵,٣۵١,٨۶٣۴٨,٠۶٧,٢۵٠۴٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,۶۴۵,٠۶٨١۴,٨٩٨,٨٩۵١٠,٩٣٠,٧١۶۴٣پرداختنی ھای بلندمدت

(٢۴)١١,١٢۶,٢١٩١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨تسھیالت مالی بلندمدت

٩,١٧۵,١۴۴٧,٣٢٧,٨۶٨۵,٩٢٨,١۶٢۵۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣۵,٩۴۶,۴٣١٣۶,٠۶٩,٧٠٢٣١,۴۶٨,٩۶۶١۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

۴٧,٢۵۶,۴٧۶٢۴,٢٠٢,١٢٩٢٢,۶٣۵,٨٠۵١٠٩پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٩١٧,٧۴٠۴۶۵,٧٣۴١۵,٨۵٣۵,۶٨٩مالیات پرداختنی

--٠٠١۴٨,٨۵٨سود سھام پرداختنی

٣۵,۵٢٣,٩٢۴١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠٩١تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

١۴,٧١۴,٢٠٢٢٠,٠٣١,٢١٣١٢,١٣٢,٢۶٨٢١پیش دریافت ھا

٩٨,۴١٢,٣۴٢۶٢,٣٧۶,٩٩٧۵٣,۵۵۵,١٣۴٨۴

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٩٨,۴١٢,٣۴٢۶٢,٣٧۶,٩٩٧۵٣,۵۵۵,١٣۴٨۴جمع بدھی ھای جاری

١٣۴,٣۵٨,٧٧٣٩٨,۴۴۶,۶٩٩٨۵,٠٢۴,١٠٠۵٨جمع بدھی ھا

٢٠۵,٩٩١,٩١٧١۵٣,٧٩٨,۵۶٢١٣٣,٠٩١,٣۵٠۵۵جمع 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

۴٨,٠۶٧,٢۵٠(٧٩,۵۵۶)۴٨,١۴۶,٨٠۶(٢٣٨,٨٧١)(١٣,٨٨٣,۶٩٩)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠٣۵٣,۴٩٩۴١٢,٣٣٨٠٠مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۴٨,٠۶٧,٢۵٠(٧٩,۵۵۶)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



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

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

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

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

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

۵۵,٣۵١,٨۶٣(٧۶,١۵٣)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 ١٢ ماھه منتھی
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١۶,۶٨٨,٧٠٣١۶,۶٨٨,٧٠٣٢۵,٢٩٢١۶,٧١٣,٩٩۵

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶,۶٨٨,٧٠٣٠١۶,۶٨٨,٧٠٣٢۵,٢٩٢١۶,٧١٣,٩٩۵

٠٠٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(۵,۵١٩,٠۴٧)٠(۵,۵١٩,٠۴٧)(۵,۵١٩,٠۴٧)خرید سھام خزانه

۴,۶٨٨,٨٩۶۴,۶٨٨,٨٩۶٠۴,۶٨٨,٨٩۶فروش سھام خزانه

١٩٨,٠٣٩١٩٨,٠٣٩٠١٩٨,٠٣٩سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه



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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(٧٧٠,۶٢۴)٧٧٠,۶٢۴تخصیص به اندوخته قانونی

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

٧١,۶٣٣,١۴۴(۵٠,٨۶١)٧١,۶٨۴,٠٠۵(١,٢٩٧,٧٠٨)۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٣۴٣,۵٢٩١,١٢۴,٩٣١۶١١,٧٣۶٠٠٩,٣٩٧,٩٧٨مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(۵٢)۶,۴۵٢,۵٨١١٣,٣٧٢,١١٣نقد حاصل از عملیات

(۶١٣)(١٢۴,٧١١)(٨٨٩,١۶٢)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(۵٨)۵,۵۶٣,۴١٩١٣,٢۴٧,۴٠٢جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

(١٧)۴,٠٩٠۴,٩١٢دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١١۴)(۵,۵٩۴,۴٠۴)(١١,٩۵٧,۵٧٣)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

٧۴(۴٩,٠۶٩)(١٣,٠٠٣)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

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

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

۴,٣۵٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(٢,٣٣۴)(١٢,٩٠٨)(٣١۴,٢٣۶)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

(٣٨۵)(١٢٣,۶۴٩)(۶٠٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٧١٨)(٧٢,٠٠٠)(۵٨٨,٨٠٠)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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

(٨٨)١۵,۵۵٠١٣۴,۴٧٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

١٩٧,۶٠٣٢٩,٢٢٠۵٧۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(١٣٣)(۵,۶٨٣,۴٢۶)(١٣,٢۵٢,٠١٩)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--٧,۵۶٣,٩٧۶(٧,۶٨٨,۶٠٠)جریان 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 شرکت اصلی

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق کنترل

۴,۶٨٨,٨٩۶٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(۵,۵١٩,٠۴٧)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

۶٠,٠٨٠,٩٩٠٢٧,۵۴٢,۵٠٧١١٨دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۵٨)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(۴۴,٠٢۵,۶١٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩)(۶,۴٢٠,٠۴١)(۶,٩٩٢,٢٣٣)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)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل

--(۶,٨٧٣,٩٧٨)٨,٢٣٢,٩٩۴جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

(٢١)۵۴۴,٣٩۴۶٨٩,٩٩٨خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

(٣٩)۶١,٩٣١١٠١,٩٨۴تاثیر تغییرات نرخ ارز

٢,٧٩١,٨١١٢,١٨۵,۴٨۶٢٨مانده موجودی نقد در پايان سال

(٨۴)۵٠١,٨۵٨٣,٢٢۴,٠۴٢معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩



صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٢٠٠,۴١٩,٢۵۴١٠٨,۶٢٧,٣١٨٨۵درآمدھای عملیاتی

(٧٧)(٩٣,١٩٢,۴۴۴)(١۶۵,١١۶,٨١۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣۵,٣٠٢,۴٣٩١۵,۴٣۴,٨٧۴١٢٩سود (زيان) ناخالص

(٨۶)(۵,٢١٨,۵٨۵)(٩,٧٣٢,١۵٩)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

--٠(١,١٠٧,٣١٩)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٧)١۴٩,٨۴٣١۶١,۴٧۵ساير درآمدھا

(۴١٨)(۵۵١,٢۴٣)(٢,٨۵۴,۶٣۶)سایر ھزینه ھا

٢١,٧۵٨,١۶٨٩,٨٢۶,۵٢١١٢١سود (زيان) عملیاتي

(٩)(۵,٣٩٨,٧٣٣)(۵,٨۶٢,٠٠۴)ھزينه  ھاى مالى

(٧۴)٧٧۵,٧٨٩٢,٩۵٢,٢۵٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--۶٩۶,٠۶١(٣٨٩,٣٣۴)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١۶,٢٨٢,۶١٩٨,٠٧۶,١٠۶١٠٢سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

(١١٨)(۵۴۴,٩٧۵)(١,١٨٧,۴٧٣)سال ھای قبل

١۵,٠٩۵,١۴۶٧,۵٣١,١٣١١٠٠سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١۵,٠٩۵,١۴۶٧,۵٣١,١٣١١٠٠سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٣٣۴١۵١١٢١عملیاتی (ریال)

(٢٠٧)(٢٩)(٨٩)غیرعملیاتی (ریال)

٢۴۵١٢٢١٠١ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢۴۵١٢٢١٠١سود (زيان) پايه ھر سھم

٢۴۵١٢٢١٠١سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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



صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

١۵,٠٩۵,١۴۶٧,۵٣١,١٣١١٠٠سود (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

١۵,٠٩۵,١۴۶٧,۵٣١,١٣١١٠٠سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٩٩,۶۴٠,١٢٩٩١,٩٩٢,٢٣۴٨٩,١۴۴,٨١١٨دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

١,۶١٣,٧۶۶١٩٨,٢۵۵١۴٩,۴٩۵٧١۴دارایی ھای نامشھود

٢,۴٨٢,٢٣٢١,٢٠۵,۴٠٨١,١٧٨,۵۴٩١٠۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

۵,۴۵١,٣١٩۴,۵٧٩,٩۶٢٢,۶۶٠,٢۴۵١٩دریافتنی ھای بلندمدت

٩١٣,۴۶٠٧۵۵,٠٩٩۵۴٨,۵٧٣٢١سایر دارایی ھا

١١٠,١٠٠,٩٠۶٩٨,٧٣٠,٩۵٨٩٣,۶٨١,۶٧٣١٢جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٧,۵٢٨,٣٣٨۶,٧٨٢,٨۶۵۵,٧٢٩,١٢١١١سفارشات و پیش پرداخت ھا

۵۵,۶۴۵,۶٣٢٢۵,٧۵۶,٢٨۴١۶,۶۵٣,٣١٨١١۶موجودی مواد و کاال

٢٨,٢۴١,٩۶٧٢٠,٧٠۶,٢٨۵١۵,٣٩٣,٨۵۴٣۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠١۶۶,٩٠٨٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴,٣٢٨,٣٩٨١,٩٢٧,٣٧٧١,٣٢٧,٩٧٧١٢۵موجودی نقد

٩۵,٧۴۴,٣٣۵۵۵,١٧٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٧۴

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٩۵,٧۴۴,٣٣۵۵۵,١٧٢,٨١١٣٩,٢٧١,١٧٨٧۴جمع دارایی ھای جاری

٢٠۵,٨۴۵,٢۴١١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٣۴جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

حقوق مالکانه

۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩۶١,۵٠٣,۵٣٩٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

١,١٠۵,٩۵۶٣۵١,١٩٩٣۵١,١٩٩٢١۵اندوخته قانونی

۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١۴١١,٩٠١٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

--(١٢,٨٢٠,۵٧۵)(۵,٢٨٩,۴۴۴)٩,٠۵٠,٩۴۵سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٧٢,٠٧٢,٣۴١۵۶,٩٧٧,١٩۵۴٩,۴۴۶,٠۶۴٢۶جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١۵,۶۴٢,٨١٢١۴,٨٩٢,٩٣٨١٠,٧٨٨,۴۵٠۵پرداختنی ھای بلندمدت

(٢٠)١١,١٢۶,٢٢٠١٣,٨۴٢,٩٣٩١۴,۶١٠,٠٨٨تسھیالت مالی بلندمدت

٩,٢٠٢,۴٨٧٧,٢٧٨,٢٠١۵,٨٨٧,٣١٠٢۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣۵,٩٧١,۵١٩٣۶,٠١۴,٠٧٨٣١,٢٨۵,٨۴٨٠جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

۴٨,٢١۶,۴۴۴٢٢,٨٠۴,۵٠۶٢١,٣٣٢,٧۵٠١١١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٧٧١,١٣۶۴٣۴,٩٧۵٠٧٧مالیات پرداختنی

٠٠١۴٨,٨۵٨٠سود سھام پرداختنی

٣۵,۵٢٣,٩٢۴١٧,۶٧٧,٩٢١١٨,۶٢٢,٣۵٠١٠١تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

(٣۴)١٣,٢٨٩,٨٧٧١٩,٩٩۵,٠٩۴١٢,١١۶,٩٨١پیش دریافت ھا

٩٧,٨٠١,٣٨١۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩۶١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٩٧,٨٠١,٣٨١۶٠,٩١٢,۴٩۶۵٢,٢٢٠,٩٣٩۶١جمع بدھی ھای جاری

١٣٣,٧٧٢,٩٠٠٩۶,٩٢۶,۵٧۴٨٣,۵٠۶,٧٨٧٣٨جمع بدھی ھا

٢٠۵,٨۴۵,٢۴١١۵٣,٩٠٣,٧۶٩١٣٢,٩۵٢,٨۵١٣۴جمع 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 افزایش سرمایهسرمایهشرح
در جریان

صرف
سھام

صرف سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

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

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

٧,۵٣١,١٣١٧,۵٣١,١٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٧,۵٣١,١٣١٠٧,۵٣١,١٣١

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

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

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١۵,٠٩۵,١۴۶١۵,٠٩۵,١۴۶سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١۵,٠٩۵,١۴۶٠١۵,٠٩۵,١۴۶سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید 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

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

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

٠(٧۵۴,٧۵٧)٧۵۴,٧۵٧تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶١,۵٠٣,۵٣٩٠٠٠١,١٠۵,٩۵۶۴١١,٩٠١٠٠٩,٠۵٠,٩۴۵٠٧٢,٠٧٢,٣۴١مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(۴٨)۶,٧۶۵,۴٩١١٣,٠٩١,٩۶۵نقد حاصل از عملیات

(٧١٨)(١١٠,٠٠٠)(٩٠٠,١٩۵)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(۵۵)۵,٨۶۵,٢٩۶١٢,٩٨١,٩۶۵جریان  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

(٨۶)(۵,۵٢٠,٨٧٧)(١٠,٢۴۵,٢٩٧)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

(٢,٨٠٣)(۴٨,٧۶٠)(١,۴١۵,۵١١)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

(٢,۶۶٠)(١٢,٩٠٨)(٣۵۶,٢٢٠)پرداخت 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

(٢٠۶)(١٩١,٠٠٠)(۵٨٣,٨٠٠)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

(٩٢)١٠,۵٢٩١٣۴,٠٧۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(٣٢)١٩,٧٨۵٢٨,٩٠۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(١٢۴)(۵,۶١٠,۵۶۵)(١٢,۵٧٠,۵١۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

--٧,٣٧١,۴٠٠(۶,٧٠۵,٢١٨)جريان 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

۶٠,٠٨٠,٩٩٠٢٧,۵۴٢,۵٠٧١١٨دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۵٨)(٢٧,٨۴٧,۵٨۶)(۴۴,٠۴۴,۴٢٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩)(۶,۴٢٠,٠۴١)(۶,٩٩٢,٢٣٣)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)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--(۶,٨٧٣,٩٧٨)٩,٠۴۴,٣٣۴جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

٢,٣٣٩,١١۶۴٩٧,۴٢٢٣٧٠خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

(٣٩)۶١,٩٠۵١٠١,٩٧٨تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴,٣٢٨,٣٩٨١,٩٢٧,٣٧٧١٢۵مانده موجودی نقد در پايان سال

(٨۴)۴٩٩,٩٠٠٣,٢٢۴,٠۴٢معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

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

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

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



ماھه منتھي بهگذاري
١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام
شده- میلیون

لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغ فروش-نرخ فروش- لایر
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

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

ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام
شده- میلیون

لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغ فروش-نرخ فروش- لایر
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

فروش داخلي:

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

١,٩٨٣,٠١٩٠(٨,٨٢٨,٧٧٠)٢,۵٩٠,٠۵١٠١٠,٨١١,٧٨٩(۴,۵۵٧,٢٩٩)٠٧,١۴٧,٣۵٠نرخ بازارتن

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

١,٨۵١,٧٧١٧١,١٧٠(۶,١٩٧,۶٢١)٣۶۴,٣٢۵٧١,٣٩۵١١٢,٧۴۴,۴٧٧.٩٨,٠۴٩,٣٩٢(١,٠٧٩,٣١١)٢٣,٣٧٠۶١,٧٧٣,٠۴٢.٣۶١,۴۴٣,۶٣۶نرخ بازارتن

١٣٨,٢١٩(١,۵٣٠,١۵۶)(٩,٣٠۴,٧٠۵)٨٢٢,٣٢١١٣٨,٢١٩۵۶,٢۴٨,٠۴٨.٣٩٧,٧٧۴,۵۴٩(٣,١۵۶,٧٢۴)٩٩,٢٢٩۴٠,٠٩٩,۶١٨.٠۶٣,٩٧٩,٠۴۵نرخ بازارتنشمش کااليي

٢۵٨,٣٧٠٣۵٧,٠١۵(٢۶,٣٩٣,٠٩٢)٧٩٨,١٩٠٣۵٧,۴١٣٧۴,۵۶٧,۶٩٠.۶٢۶,۶۵١,۴۶٢(١۵,٢۵۵,٢٣٠)٣٨۵,٣٧٧۴١,۶۵۶,۴٠٣.٩٩١۶,٠۵٣,۴٢٠نرخ بازارتنمیلگرد

١٢,٣٩٠,٨۵٧٧۴۶,١۴۶(۵١,٠٧٢,٩۶٧)٣,٧٨٩,٣۶٧٧۴٢,٨٢٧٨۵,۴٣۵,۵٣٧.۴٨۶٣,۴۶٣,٨٢۴(٢٧,٧۴۴,٨۵٩)٧۵٢,٧٠٨۴١,٨٩۴,٣۶٨.٠٧٣١,۵٣۴,٢٢۶نرخ بازارتنتیرآھن

١۴,٩۵٣,٨۶١١,٣١٢,۵۵٠(١٠١,٧٩٧,١۵۵)٨,٣۶۴,٢۵۴١,٣٠٩,٨۵۴١١۶,٧۵١,٠١۶(۵١,٧٩٣,۴٢٣)١,٢۶٠,۶٨۴۶٠,١۵٧,۶٧٧جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

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

١,٧١٨,٣٢۵٠(١,٧١۶,٧۵٩)٢٢١,٨٠٠٠٣,۴٣۵,٠٨۴(۴۶٧,٧٠٢)٠۶٨٩,۵٠٢نرخھای جھانیتن

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

۶١٩,۶٨۶١۶,۵۵۵(١,١٩٠,١۶٧)٢۶۴,٢١۴١۶,۵۵۵١٠٩,٣٢٣,۶۴٨.۴۴١,٨٠٩,٨۵٣(٨۵٢,۶۵۶)٢۴,۴۶٢۴۵,۶۵٧,٣۴۶.٠٩١,١١۶,٨٧٠نرخھای جھانیتن

١١,۴۵۴,١٨١۶۵٩,١٧٢(۴٢,٣٨٨,۴٢٧)۵,٧٣٣,٢۶۵۶۵٩,١٧٢٨١,۶٨٢,١٨٣.١۵٣,٨۴٢,۶٠٨(٣٠,٢٩٢,٨۴٧)٨٧۵,٩٢٠۴١,١٢٩,۴۵۴.٧۴٣۶,٠٢۶,١١٢نرخھای جھانیتنشمش کااليي

٣,۶٠١,١٨٢١٨١,١۴٨(١٢,٩٣٠,۵٠١)١٣٧,٩٧۶١٨١,١۴٨٩١,٢۶٠,۶۴٣.٢٣١۶,۵٣١,۶٨٣(٧,٨٣٨,۵۵۵)١٩۴,٠٩٣۴١,٠٩۶,۴٣٨.٣١٧,٩٧۶,۵٣١نرخھای جھانیتنمیلگرد

٢,٩۵۵,٢٠۴٧۶,٣۵٩(۵,٠٩٣,٨٠۶)٧١٣,٣۶۵٧۶,٣۵٩١٠۵,۴١٠,١٠٢.٢٨٨,٠۴٩,٠١٠(١,٩۴٧,٢۶١)۶٠,٠۵١۴۴,٣٠۶,١٠۶.۴٨٢,۶۶٠,۶٢۶نرخھای جھانیتنتیرآھن

٢٠,٣۴٨,۵٧٨٩٣٣,٢٣۴(۶٣,٣١٩,۶۶٠)٧,٠٧٠,۶٢٠٩٣٣,٢٣۴٨٣,۶۶٨,٢٣٨(۴١,٣٩٩,٠٢١)١,١۵۴,۵٢۶۴٨,۴۶٩,۶۴١جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

٣۵,٣٠٢,۴٣٩٢,٢۴۵,٧٨۴(١۶۵,١١۶,٨١۵)١۵,۴٣۴,٨٧۴٢,٢۴٣,٠٨٨٢٠٠,۴١٩,٢۵۴(٩٣,١٩٢,۴۴۴)٢,۴١۵,٢١٠١٠٨,۶٢٧,٣١٨جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٢٨,۶٧۵,٣١١٣٣,٣١٠,۶١٣۴۴,۶٧٠,۶٠۵٧٢,٠٠٣,٢٠٢١٠٨,۶٢٧,٣١٨٢٠٠,۴١٩,٢۵۴٢٨٢,٧٧١,١٢٠مبلغ فروش

(٢۴٢,٨٩٢,٢٨١)(١۶۵,١١۶,٨١۵)(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 ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٧٣,٣٩۶,٣٧٢١۴٢,۴٩٢,۴٢٠مواد مستقیم مصرفي

٣,٣٧٣,٩٧٨۴,٨٢١,٣۵١دستمزدمستقیم تولید

٢٢,۵٨۴,٢۵٩٣٣,٠٧۶,٣٧٨سربارتولید

٩٩,٣۵۴,۶٠٩١٨٠,٣٩٠,١۴٩جمع

(۴,٣١٩,٨٨۶)(٣,۵۴٢,٣١٨)ھزينه جذب نشده درتولید

٩۵,٨١٢,٢٩١١٧۶,٠٧٠,٢۶٣جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

٠٠موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٩۵,٨١٢,٢٩١١٧۶,٠٧٠,٢۶٣بھاي تمام شده كاالي تولید شده

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

(٢۴,٩۴٨,٠۴٩)(١٣,٩٩۴,۶٠١)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٩٣,١٩٢,۴۴۴١۶۵,١١۶,٨١۵بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٩٣,١٩٢,۴۴۴١۶۵,١١۶,٨١۵جمع 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

۴٩,١٣۴٣۶,١۵٨,۶۶٨.١٣١,٧٧۶,۶٢٠٨١٧,٢٠۶٧٠,١٣٨,٢۴۴.٢١۵٧,٣١٧,٣٩۴٩٨۶٨٠,٨٩۶,۵۵١.٧٢٧٩,٧۶۴٨١٩,١٧٧۶٨,۵۶۴,٨٨٠.٣۶۵۶,١۶۶,٧٧٣۴٨,١۴٩۶٢,۴۵٢,٠٧۵.٨۵٣,٠٠٧,٠٠۵تنمیلگرد

۵٨,١۶٧٣٩,۴٠١,٩١١.٧۴٢,٢٩١,٨٩١۵٢۵,١٢۶٧۶,٠۵٣,٨٢١.٣٧٣٩,٩٣٧,٨٣٩١۴٢١,١١٨,٠٩١,۵۴٩.٣١۵٨,٧۶٩۵٣٨,۴۴٠٧٣,٠٣٢,۴۵١.١۶٣٩,٣٢٣,۵٩٣۴۴,٩٩۵۶٨,١١۶,۵٩٠.٧٣٣,٠۶۴,٩٠۶تنتیرآھن

٧٩٧,٣٩٢۶۴,٨٢٧,٧۵٣.۴٨۵١,۶٩٣,١٣٢١٠۵,٢۶٢۶٢,۶۶٢,٣٣٧.٧٩۶,۵٩۵,٩۶٣(١٠١,٠۵٢,٣٣۶)۶۵,٣٢۵,٩١٨.٠۵(١,۵۴۶,٨٩۵)٩٢,٢٣٩٣٣,۶١١,٠٧۵.۵٨٣,١٠٠,٢۵٢٢,٣۵٧,٣١٠۶۶,٢٧٩,۴٣۶.٧٣١۵۶,٢۴١,١٧٩تنشمش کااليي

ساير (نبشي ،
چھارگوش،کالف ،

ناوداني و ...)

٨٧,۴۴۴٨۴,۴٨۵,٩۵۶.٧٣٧,٣٨٧,٧٩٠۴٩,۵٢٣٨٠,٣۶١,٨٧٢.٢۶٣,٩٧٩,٧۶١(٢۵۴,١۶٨)۴٧,٩٠١,٩٩٧.٧۴(۵,٣٠۶)٣٠,٢٩۶۴٧,٣۵٧,٨٠٣.٠١١,۴٣۴,٧۵٢١١١,٩٧٧٩٠,٩٧٣,٧۴۴.۶١١٠,١٨۶,٩۶٧تن



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

محصوالت فرعي
(قطران، چدن ، بنزن ،

تولوئن،سرباره،سولفات
آمونیوم و ...)

٠١٠,٢٢۴,٠۴۶٠٨,٣٠٠,۴١۴(۵٧٠,٢٢٠,١۴۵)٠۵,٣٩١,٠٨۶٠۵٨٣,٣۵٣,۵١٩٠تن

١۶۴,٧٩۵,٣٣۴٢۴,٩۴٨,٠۴٩(۶٧١,٢٨٨,١١۶)١٣,٩٩۴,۶٠١٨۴٧,٠٣۶,٨٩٨جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

١۶,۴٩٠٢۵,٨٧٨,٩۵۶.٩۴۴٢۶,٧۴۴٠٠٠١١,٨۴۵٠٣٣۶,١٠٠۴,۶۴۵١٩,۵١۴,٣١۶.۴٧٩٠,۶۴۴تنشمش

٧٢٠,٠٠۶۴,۵٢٢,۵۴٠.٠٩٣,٢۵۶,٢۵۶٣,٩۴٣,۴۵٩١٠,٧٠۵,٣١۵.٠۵۴٢,٢١۵,٩٧١٣,۶۶۵,٨٩۵٠٣٧,٠٢٢,٠۵٠٩٩٧,۵٧٠٨,۴٧٠,٧۶٠.٩۵٨,۴۵٠,١٧٧تنسنگ آھن

١٩,٧١٣٢١,٢٣١,٨٧٧.۴۴۴١٨,۵۴۴۵,٨۶٠۵۴,٧٧٠,۶۴٨.۴۶٣٢٠,٩۵۶٢,۶٣٠٠٧۶,٠۵۵٢٢,٩۴٣٢٨,٩١٧,٠٩٨.٩۶۶٣,۴۴۵تنکک

۴۵,۶٣٩١١,١٧٧,۵۴۵.۵٢۵١٠,١٣٢١,١٨٢,٠٢١٢۵,١۶۵,٧٨٧.٢۴٢٩,٧۴۶,۴٨٩١,١٣٨,٧۵٧٠٢٨,٠۴٩,٣۶۵٨٨,٩٠٣٢۴,٨٢٧,۶٨٨.۶٢,٢٠٧,٢۵۶تنذغالسنگ

۶۴,٧٠٧٧,٢٣٩,٩٢٧.۶٧۴۶٨,۴٧۴۴٠٢,٩٨٨١۵,۶۵٨,٩۶٧.۵١۶,٣١٠,٣٧۶٣٩٩,١٨٠٠۵,٧١٢,٨۴۵۶٨,۵١۵١۵,۵۵٨,٧٠٩.٧٧١,٠۶۶,٠٠۵تنگندله

١,۵۵۵۵,٣٣٨,٩٠۶.٧۵٨,٣٠٢۵٧,٨٧٧١٣,٩٩۵,٠٠۶.۶۵٨٠٩,٩٨٩۴٨,٣١٧٠۶٧۴,٠۶٩١١,١١۵١٢,٩٧۵,۴٣٨.۶١۴۴,٢٢٢تنسنگ منگنز

٨٩,٣٧٧۴٢٢,٢٣٣.٩١٣٧,٧٣٨۵٧٣,۶٣۵٩١٧,٩٧٩.٢۵٢۶,۵٨۵۵۴٩,۵٧۶٠۴۶۵,٩٠٣١١٣,۴٣۶٨۶٧,۶٢۵.٨٩٨,۴٢٠تنسنگ آھک

٢٣,١٣٣١۵,٠۴٠,٧۶۴.٢٨٣۴٧,٩٣٨٣۴,٨٠٠٢۵,١۵٢,٨١۶.٠٩٨٧۵,٣١٨١۴,٠۶۶٠٢٩۶,٩٩٨۴٣,٨۶٧٢١,١١۵,١۴٣.۵٩٢۶,٢۵٨تنآھن قراضه

٩٣,۶٧٠۵,٣١٨,٠٩۵.۴۴۴٩٨,١۴۶۵۶٣,٢٠۵١٣,٣٨۴,٨۴٩.٢١٧,۵٣٨,۴١۴۵۴۶,٧٩٧٠٧,۴١٩,٩۵۶١١٠,٠٧٨۵,۶٠١,۵١٨.٩٢۶١۶,۶٠۴تنساير

١,٠٧۴,٢٩٠٩۶,١٧٠,٨۴٨.٠۵۵,٩٧٢,٢٧۴۶,٧۶٣,٨۴۵١۵٩,٧۵١,٣۶٩.۴٣٨٨,٣۴۴,٠٩٨۶,٣٧٧,٠۶٣٠٨٠,٠۵٣,٣۴١١,۴۶١,٠٧٢١٣٧,٨۴٨,٣٠١.۵١١۴,٢۶٣,٠٣١جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

١١٩,٣٩۶١٩,۴٠٣,٢٢٩.۵٩٢,٣١۶,۶۶٨۵٨٩,۴۵۵٣٨,۶۴۴,٨١۵.٩٧٢٢,٧٧٩,٣٨٠۵٧١,۴۶٠٠٢١,١٣۶,٣۵۵١٣٧,٣٩١٢٨,٨٢٠,۶١۴.١۶٣,٩۵٩,۶٩٣تنذغالسنگ وارداتي

٩٩٨١۴٢,٧۵۴,۵٠٩.٠٢١۴٢,۴۶٩٢۶,٣٠٨٢١٨,٩٧۶,٨٨٩.١۶۵,٧۶٠,٨۴۴٢١,۵٧٧٠۴,۶۶۴,٨۵۶۵,٧٢٩٢١۶,١٧٣,٣٢٨.۶٨١,٢٣٨,۴۵٧تنفرو منگنز پر کربن

١٣,١٩٩۴١,۴۶٧,۶١١.١٨۵۴٧,٣٣١۴٩٧,۶٩٠٨۶,٢٢۶,۴۴٠.١۵۴٢,٩١۴,٠٣٧۴٣٠,۶٧٨٠٣۶,۶٣٧,٨۶٨٨٠,٢١١٨۵,٠۶٩,٣٧٩.۵١۶,٨٢٣,۵٠٠تنکک وارداتي

١٣٣,۵٩٣٢٠٣,۶٢۵,٣۴٩.٧٩٣,٠٠۶,۴۶٨١,١١٣,۴۵٣٣۴٣,٨۴٨,١۴۵.٢٩٧١,۴۵۴,٢۶١١,٠٢٣,٧١۵٠۶٢,۴٣٩,٠٧٩٢٢٣,٣٣١٣٣٠,٠۶٣,٣٢٢.٣۵١٢,٠٢١,۶۵٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٨,٩٧٨,٧۴٢١۵٩,٧٩٨,٣۵٩١۴٢,۴٩٢,۴٢٠٢۶,٢٨۴,۶٨١جمع 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 ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

١١,٢۴٩,۶٠٢١۵,۵٣٧,۶٨٣٢٢,٠۵۴,۵٧٨١,٣٠٣,٧۶۶١,٧۵٣,٢٨۵٢,٣٨١,٠٠٣ھزينه حقوق و دستمزد

٢,۴۶١,٨٨٩٢,٧۴٩,۴٧٧٣,٠١٢,٣۴۶١٠٨,۵١٠٨٩,١٧۵٩۵,٨۶٢ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و
سوخت)

٣,٠۶۴,٩١۶٣,٩۶۶,٧۵۴٨,١٧۶,١۴٩٠٠٠

٣,۶٢۵,١٢٩۶,۶٢٠,۵۶۴٩,۵٣٣,٢٨٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٨۶,١٠٢١۴۶,٣١٣٢١۶,۴٢٢

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠١,١٧١,٩٣۴١,٨۶۶,٨۴١٢,٧٨٣,٢٨٠ھزينه حمل و نقل و انتقال

٢,١٨٢,٧٢٣۴,٢٠١,٩٠٠۵,٧٢٢,٣٠٣٢,۵۴٨,٢٧٣۵,٨٧۶,۵۴۵٨,۵٣۶,٠١۴ساير ھزينه ھا

٢٢,۵٨۴,٢۵٩٣٣,٠٧۶,٣٧٨۴٨,۴٩٨,۶۵۶۵,٢١٨,۵٨۵٩,٧٣٢,١۵٩١۴,٠١٢,۵٨١جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

با توجه به غیر قابل پیش بیني بودن برخي از عوامل تاثیر گذار بر نرخ محصوالت فوالدي از جمله تصمیمات نھادھاي نظارتي ، تغییرات نرخ جھاني فوالد ، نرخ ارز و ... پیش بیني مي شود قیمت فوالد
شرايط متغیري را در سال ١۴٠٠ شاھد خواھد بود.

نرخ خريد
مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

با توجه به موارد عنوان شده براي نرخ محصوالت مانند نرخ ارز و تغییر در نرخ شمش فوالد خوزستان كه مبناي تعیین قیمت سنگ و ذغال سنگ و ... مي باشد و ھمچنین تصمیمات نھاد ھاي نظارتي براي
تعیین قیمت مواد آھن دار و نحوه عرضه آن ، به نظر مي رسد نرخ مواد اولیه در سال ١۴٠٠ شاھد تغییر باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

-در سال ١۴٠٠ با توجه به موارد مطرح شده درباره قیمت مواد اولیه و سھم باالي آن در بھاي تمام شده از یک سو و پیش بینی افزایش تولید از سوی دیگر ، نوسان نرخ بھای تمام شده یک واحد محصول
تولیدي نسبت به سال ١٣٩٩ متصور مي شود.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١٠,۵٢٢١٠,١٩٨١٠,١۶۴تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢,٨٠۶٢,۶۴۶٢,۶٢۵تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١۵١,٠۵٣,۴۴١٠٣٨٢,٩١۶,٣٠٣٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٣٨,٣١۴٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

١,٠٠٨,٩٢٧,۴۴۵٠٧٢٢,٧٢٣٠درھممنابع ارزی طی دوره

۶٠٣,٧٩٢٠١,٢٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره

۶,۴٩٨,٠٠٠٠٩,٢٠٠,٢٨۵٠یورومصارف ارزی طی دوره

۶١۴,٩٠۶,۴۶۶٠۶٨٩,٩۴۵,٩٩٨٠درھممصارف ارزی طی دوره

٩۵٨,٨٣٣,٩۶٨٠٩۴٣,۶٧٩,٧١٨٠یوانمصارف ارزی طی دوره

٧,۶١۶,٩٨٧٠١۶,٩۵٢,٨٢٩٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

١٧,٣٩٠,٣٢١٠٧,۵٨٣,٣٨٣٠یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٩١,٣٧٢٠٩,٨٩٧,٠٩٢٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢,٣٧٠,٧۵٠٠٢,۵٣٣٠یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١٨,۵۶۴,٩١٠٠٨,٨٨٢,۶۵٠٠یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۶٠۶,٨٨۶٠١,٣٢١,۵٢٢٠درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢٣,٧۶۵٠١٢١,٠٩٩,٩٨٧٠یوانبدھی ھای ارزی پایان دوره

٢,٨۶٨,٩٣٢٠۵٨,۵٩٢٠وونبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٩,۵٣۵,۵٠٠٠٨,١٧٣,١٨٠٠دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

١٣,۶٢٩,٨۴۶٠١۴,٠٩٩,٣۴٠٠روبلبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴٠٠,٠٣۵٠۴٠٠,٠٣۵٠روبلداراییھای ارزی پایان دوره

٨٨,٠۴٠,٠۶۶٠۴,٢٢۴,۴١۴٠روبلمصارف ارزی طی دوره

۴٣۵,۴۶٢,٣١٠٠٠٠وونمصارف ارزی طی دوره

٠٠٢٢,٧٨۵٠لیر ترکیهبدھی ھای ارزی پایان دوره

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

ھزينه ھاي عمومي ، اداري ، تشكیالتي در سال ١۴٠٠ نسبت به عملكرد سال ١٣٩٩ با توجه به شرايط متغییر بازار تغییر خواھد نمود.دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

«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

- ١٣٩٩/١٢/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

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

- ١٣٩٩/١٢/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر طرح در فعالیتھاي آتي شرکت

پروژه تزريق پودر
(PCI)ذغال

جایگزینی ١۵٠ کیلوگرم پودر زغالسنگ با کک متالوژی٠۶۴,۵٢٩٩٩٩٩١٠٠١٣٩٨/٠٧/٣٠یورو۶۴۴١,٢۵۵,۵٩٨,١,٢۶٠
در یک تن چدن مذاب تولیدی

تعمیرات اساسي و
بازسازي کوره بلند يک

افزایش ظرفیت تولید چدن مذاب به میزان ٨٠٠ ھزار تن٠٠٩٠٠٠٩٢١٠٠١٠٠١٣٩٩/١٠/٣٠,١,٠٢۴
در سال

پایداري تولید شرکت با تولید ٢۵ ھزار نرمال مترمکعب٠٣,٨٩٠,٩۴٠۶۵٨۴١٠٠١۴٠٠/٠٩/١۵یورو٠٣,٣٧۵احداث واحد اکسیژن
بر ساعت اکسیژن، ٩٠٠ نرمال مترمکعب بر ساعت
آرگون، ١٠ ھزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن

احداث کوره پاتیلي شماره
٣ (LF٣) و بازسازي کوره

(LF١) پاتیلي شماره ١

پایداري و افزایش تولید در بخش فوالد سازي٠٢,۶۵٠,١۵٨٠١٢١٠٠١۴٠٠/١١/٣٠دالر۴٠٧,٩۶۵٨٢٢

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

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

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

مالکیت
بھاي تمام

شده
سال مالي شرکت

سرمايه پذير
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر
درصد

مالکیت
بھاي تمام

شده
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت٩٩٣١,۵٣٠١,۶١٣٩٩٣١,۵٣٠١٩,١٣۴تارابگین
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت٩٩١,٠٠٠٢۴٧,٣٠٠٩٩٧۵٠,٩٩١٠پويش معادن ذوب آھن
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

مھندسي و پويش ساخت ذوب
آھن

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت٩۶٠٩٩١٠٠٠,٩٩١٠٠١۵
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ریزی جھت خروج این شرکت از زیان٩۵۵٨۶,٠٢١٠٩۵۵٨۶,٠٢١٠زغال سنگ البرز شرقي

باشگاه فرھنگي ورزشي ذوب
آھن اصفھان

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ریزی جھت خروج این شرکت از زیان۶٠١۵٠٠۶٠١۵٠٠

حفظ سرمايه گذاري و برنامه ریزی جھت خروج این شرکت از زیان٩٩١,٠٠٠٠٩٩١,٠٠٠٠پويش درمان ذوب آھن اصفھان

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٠٠٩٩١,٠٠٠٠پیشرو معادن ذوب آھن سوادکوه

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن و برنامه ريزي جھت٣٩٨٠,٠٠٠٣٨٨,٠٠٠٣٩۴٢٨,۶٠٢٠پااليش قطران زغال سنگ
ورود اين شركت به بورس يا فرابورس

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٣٩۴١۵,٢٠٠٢٨۵,٩٩٣٣٩۵۴٣,۶۵٠٠پويش بازرگان ذوب آھن اصفھان

صندوق سرمايه گذاري مشترك
ذوب آھن نو ويرا

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠۴۵,۵١٧٨,٠۵١٠۴۵,۵١٢٩,٢٩١

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠۵,۵٠١۶٠۵٠٧,٠۴٢١,۶۶١زمرد نو ويرا ذوب آھن



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

مالکیت
بھاي تمام

شده
سال مالي شرکت

سرمايه پذير
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر
درصد

مالکیت
بھاي تمام

شده
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر

مھندسي بین المللي فوالد
تکنیک

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن۶٩٢,۵۵۵۴١٧١٢,۴١٧١١

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن١۴٣,٠٠٠٠١۴٣,٠٠٠۶۶تامین آب اصفھان صفه

مديريت اکتشاف منابع معدني
پايا

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٠٠٨٣٠,٠٠٠٠

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠۵۶۴١,٠۵٠٠۵۶۴١,٠۵٠بورس کاالي ايران

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٨,٨٢۵٣,٧۵٠٠٧,٠٩٩٩,٧۵٠سرمايه گذاري سپه

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٢,١٢٧١۵٠٢,١٢٧١٩بورس انرژي ايران

حفظ سرمايه گذاري و مشاركت در افزايش سرمايه آن٠٢,٧۶۶٩٣٣٠١,۶۶٧۶٠۴سنگ آھن گل گھر

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٠٠,۴۶۶٠سود تسعیر ارز

۶١,٠٠٩١۴٩,٨۴٣ساير

١۶١,۴٧۵١۴٩,٨۴٣جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۵۵٠,١٠٨۴۶۵,۴۶١انحراف ظرفیت

٠٢,٣١٠,١۴٧سود(زيان) تسعیر ارز

١,١٣۵٧٩,٠٢٨ساير

۵۵١,٢۴٣٢,٨۵۴,۶٣۶جمع

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

١٨٢٩,٩۴٠,٩۵٣۴۴,٩٢۴,٢٢۴٠٠٣۴,٩٧۶,٨٧۶٩,٩۴٧,٣۴٨۶,٠١٢,۴٨٩تسھیالت دريافتي از بانکھا

۶,٢٨۵,۴۴٣١,٧٢۵,٩٢٠۵۴٧,٠۴٨١,١٧٨,٨٧٢١١٣,٧٨١یورو٧١,۵٧٩,٩٠٧٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠۵٠٣,٩۵۵تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠

٣١,۵٢٠,٨۶٠۴۴,٩٢۴,٢٢۴١,٧٢۵,٩٢٠٣۵,۵٢٣,٩٢۴١١,١٢۶,٢٢٠۶,۶٣٠,٢٢۵جمع

٧۶٨,٢٢١انتقال به دارايي

۵,٨۶٢,٠٠۴ھزينه مالي دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت ارزی در تاریخ صورت وضعیت مالی به مبلغ ۶.٢٨۵.۴۴٣ یورو مربوط به سه فقره از تسھیالت بانک توسعه صادرات جھت تامین مواد اولیه می باشد. ھمچنین در سال ١٣٩٩ دو فقره از تسھیالت ارزی تسویه شده است.

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

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

در سال ١۴٠٠ جھت تامین منابع مالی شرکت موارد زیر پیش بینی می گردد: -دریافت تسھیالت سرمایه در گردش در سال ١٣٩٩ جمعا به مبلغ ٢٠.٠٠٠ میلیارد ریال -بروز رساني و تجديد تسھیالت قبلي شركت در بانك ھاي
صادرات ايران ، ملي ، پاسارگاد ،خاورمیانه و اقتصاد نوین -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.) -تامین منابع از طریق بازار سرمایه به مبلغ ٨.٠٠٠ میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢,٩١٧,۶٣۶۴۶,٢٠١سود سرمايه گذاري ھا

٣۴,۶٢١٧٢٩,۵٨٨سود بانکي

٢,٩۵٢,٢۵٧٧٧۵,٧٨٩جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣٨٢,۶٧۶۶٩۶,۵٢٢درآمد حاصل از استرداد وجوه گمرکي ناشي از صادرات

(١٨١,٠١٠)٨٣,١٣۴سود حاصل از فروش خدمات

١٢٨,٣۴٩٣١٩,٢٣۶درآمد انبارداري

(١٨٧)(٣٢۵,۶۵٩)ھزينه ھاي ورزشي

(١,٢٢٣,٨٩۵)۴٢٧,۵۶١ساير

(٣٨٩,٣٣۴)۶٩۶,٠۶١جمع



برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي
گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال مالي
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالي
گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود سال
مالي جاري

١٠ درصد۵٣١,١٣١٠,٠٧(۴۴٣,٢٨٩,۵)

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

موارد ذکر شده در باالدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

موارد ذکر 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.»


