
اطالعات و صورت ھای مالی

500,000سرمایه ثبت شده:لوله و ماشین سازي ايرانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:فلولهنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)271015کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1398/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

(۴) ٢,٠۶٢,٨٧٣ ١,٩٨٣,٩٢١ درآمدھای عملیاتی 

۶ (١,۵۵٢,۶٧٢) (١,۴۵۶,٨٠٨) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

٣ ۵١٠,٢٠١ ۵٢٧,١١٣ سود (زيان) ناخالص 

(٢٠) (٢۶٠,۵٢٧) (٣١٣,٢٩٢) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

٣٣٣ ٣۵,٨٨٩ ١۵۵,۴۵٠ ساير درآمدھا 

٠ ٠ سایر ھزینه ھا 

٢٩ ٢٨۵,۵۶٣ ٣۶٩,٢٧١ سود (زيان) عملیاتي 

(١٨) (٣۴۴,٨١٣) (۴٠۵,٣٩۶) ھزينه  ھاى مالى 

١٣٧ ٧١,٣٩١ ١۶٩,١٧٩ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

٠ ٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٩٩۶ ١٢,١۴١ ١٣٣,٠۵۴ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٠ ٠ سال جاری 



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

حسابرسی شده

٠ ٠ سال ھای قبل 

٩٩۶ ١٢,١۴١ ١٣٣,٠۵۴ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

٩٩۶ ١٢,١۴١ ١٣٣,٠۵۴ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

٢٩ ۵٧١ ٧٣٩ عملیاتی (ریال) 

١۴ (۵۴٧) (۴٧٢) غیرعملیاتی (ریال) 

١,٠١٣ ٢۴ ٢۶٧ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

١,٠١٣ ٢۴ ٢۶٧ سود (زيان) پايه ھر سھم 

١,٠٠٨ ٢۴ ٢۶۶ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

۵٠٠,٠٠٠ ۵٠٠,٠٠٠ 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

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

حسابرسی شده

٩٩۶ ١٢,١۴١ ١٣٣,٠۵۴ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 



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

حسابرسی شده

٠ 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 

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

٩٩۶ ١٢,١۴١ ١٣٣,٠۵۴ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

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 

١ ۵٨٩,٨٠٧ ۶١١,٠٨٠ ۵٩۶,٣٧۵ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٢,٣٢۵ ٢,٣٢۵ ٢,٣٢۵ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٩۵,٩٢٣ ٩۵,٨١۴ ٩۵,٧٨۶ دارایی ھای نامشھود 

(۶٨) ٧٧,۴٧۵ ٨٢,۵٩٨ ٢۴,٧٢۴ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

۶۵٢ ٧۵,٠۵٩ ۶۵٢,١۵٩ ۵۶۴,٣۴١ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

۵٣ ٨۴٠,۵٨٩ ١,۴۴٣,٩٧۶ ١,٢٨٣,۵۵١ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

۵۵ ١۶,٧٣٠ ۴١,٣۵١ ٢۵,٨٨٧ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

٢٢ ٢٩۴,٧۴٧ ٣۶١,۵٧٢ ٣۵٩,٨٩٣ موجودی مواد و کاال 

٩ ١,٠٧٣,١٩۶ ١,١٩۴,۴٩٠ ١,١۶۶,۵۴٧ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٣٩۵ ٩۵,٢٢١ ١٨۴,٣٨۴ ۴٧١,٢٢۵ موجودی نقد 

 ٢,٠٢٣,۵۵١ ١,٧٨١,٧٩٧ ٢,۴٧٩,٨٩۴ ٣٧

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٣٧ ١,۴٧٩,٨٩۴ ١,٧٨١,٧٩٧ ٢,٠٢٣,۵۵٢ جمع دارایی ھای جاری 

۴٣ ٢,٣٢٠,۴٨٣ ٣,٢٢۵,٧٧٣ ٣,٣٠٧,١٠٣ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ۵٠٠,٠٠٠ ۵٠٠,٠٠٠ ۵٠٠,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٣ ٣٧,١٣۶ ٣٧,٧۴٣ ٣٨,١۴٩ اندوخته قانونی 

٠ ۶,٠۵٧ ۶,٠۵٧ ۶,٠۵٧ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

-- (١٣۶,۴۵۶) (١٢۴,٩٢٢) ۶,٢٢۵ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

٣۵ ۴٠۶,٧٣٧ ۴١٨,٨٧٨ ۵۵٠,۴٣١ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

(٩۵) ٢٩٩,٣۴٠ ١٢٨,۴٠٧ ١۴,٠٨۶ تسھیالت مالی بلندمدت 

٧٢ ۴٠,٧٨۵ ۵۵,٣٠٢ ٧٠,٠٩٢ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

(٧۵) ٣۴٠,١٢۵ ١٨٣,٧٠٩ ٨۴,١٧٨ جمع بدھی ھای غیرجاری 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای جاری 

(٢٩) ۶٠٨,٧٢۴ ٩٢١,۴۶١ ۴٣٢,٧۶٧ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

(١٨) ٩۶,٠٠۶ ٧٨,٨٠٨ ٧٨,٨٠٨ مالیات پرداختنی 

(١٠) ۶١,۶٣۶ ۵۵,٩٩۴ ۵۵,۴١٠ سود سھام پرداختنی 

١۶٠ ٧٩٢,۵٣۴ ١,۵٣۵,٠٩۴ ٢,٠۶۴,۵٣۵ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

١٧٨ ١۴,٧٢١ ٣١,٨٢٩ ۴٠,٩٧۴ پیش دریافت ھا 

 ٢,۶٧٢,۴٩۴ ٢,۶٢٣,١٨۶ ١,۵٧٣,۶٧٠ ٢١

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش 

 ٠ ٠ ٠

٧٠ ١,۵٧٣,۶٢١ ٢,۶٢٣,١٨۶ ٢,۶٧٢,۴٩۴ جمع بدھی ھای جاری 

۴۴ ١,٩١٣,٧۴۶ ٢,٨٠۶,٨٩۵ ٢,٧۵۶,۶٧٢ جمع بدھی ھا 

۴٣ ٢,٣٢٠,۴٨٣ ٣,٢٢۵,٧٧٣ ٣,٣٠٧,١٠٣ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

جمع
کل

٠۵۵٢,٧٠٩ ٩,۵١۶ ٠ ٠ ۶,٠۵٧ ٣٧,١٣۶ ٠ ٠ ٠ ۵٠٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

(١۴۵,٩٧٢)٠ (١۴۵,٩٧٢) 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 

٠۴٠۶,٧٣٧ (١٣۶,۴۵۶) ٠ ٠ ۶,٠۵٧ ٣٧,١٣۶ ٠ ٠ ٠ ۵٠٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

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



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

جمع
کل

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

 ١٢,١۴١٢,١ ١۴١

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 

 ١٢,١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴١٢,١ ٠ ١۴١

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

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

 ١٢,١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴١٢,١ ٠ ١۴١

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 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ (۶٠٧) ۶٠٧ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۴١٨,٨٧٨ (١٢۴,٩٢٢) ٠ ٠ ۶,٠۵٧ ٣٧,٧۴٣ ٠ ٠ ٠ ۵٠٠,٠٠٠مانده 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

 ١٣٣,٠۵۴١٣٣,٠۵۴

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



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

جمع
کل

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

 ١٣٣,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵۴ ٠١٣٣,٠۵۴

(١,۵٠٠) (١,۵٠٠) 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 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

(١) (۴٠٧) ۴٠۶ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۵۵٠,۴٣١ ۶,٢٢۵ ٠ ٠ ۶,٠۵٧ ٣٨,١۴٩ ٠ ٠ ٠ ۵٠٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

٩٢ (٧٢,٨٩٠) (۶,١٨١) نقد حاصل از عملیات 

-- (١٧,١٩٨) ٠ پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

٩٣ (٩٠,٠٨٨) (۶,١٨١) جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ۴,١٨١ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 



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

حسابرسی شده

۶۵ (۴٧,٠٣٢) (١۶,۵۵١) 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 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٢٠۶,٠٠٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

-- (٢,١٢٣) ٠ 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 

٠ ٠ 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 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

(۶۶) ۵۶,١٩٢ ١٩,٣٧۴ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

٢,٩٢٧ ٧,٠٣٧ ٢١٣,٠٠۴ جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

-- (٨٣,٠۵١) ٢٠۶,٨٢٣ 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 

٧٠ ٢,١۶٢,۶٨۶ ٣,۶٨٣,٧٢٩ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(٩٢) (١,٧٠٢,٧۴۵) (٣,٢۶٧,٨٨٣) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(١٨) (٢٨٢,٠٨۵) (٣٣٣,٧۴٣) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 



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

حسابرسی شده

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 

۶٣ (۵,۶۴٢) (٢,٠٨۴) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

(۵۴) ١٧٢,٢١۴ ٨٠,٠١٩ جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

٢٢٢ ٨٩,١۶٣ ٢٨۶,٨۴٢ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

٩۴ ٩۵,٢٢١ ١٨۴,٣٨٣ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

٠ ٠ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

١۵۶ ١٨۴,٣٨۴ ۴٧١,٢٢۵ مانده موجودی نقد در پايان سال 

-- ۵,١٠٠ ٠ 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

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
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

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي: 

لوله ھاي
نشکن 

١۵,۵٠٠ ۴۵۶,٢١٣ (٩١٩,۵۴۴) ۵٠٧,٨۶۴١٣,٢٢٨١٠۴,٠٠٣,۴٠١.٨٧١,٣٧۵,٧۵٧ (١,٢۴٧,٣٢٠) ۶٢,۵٠۶,۵۵٢.٧١١,٧۵۵,١٨۴ ٢٨,٠٨٠سایر تن 

١,٩۴۴ ١۴,١٧٩ (١٧٠,٩٨٢) ١٨۵,١۶١ ١,۴٩٩١٢٣,۵٢٣,٠١۵.٣۴ ۵,٧۶۴ (١۴۶,۶٠٠) ١۵٢,٣۶۴ ٩٣,١٨٨,٩٩٠.٨٣ ١,۶٣۵ سایر تن ديگ شوفاژ 

سايرمحصوالت
چدني 

١,٣٠٠ (٣٠,۴١٧)(١٨٣,٧٢٣) ١۵٣,٣٠۶ ٨٨۵١٧٣,٢٢٧,١١٨.۶۴ (١٣,٩٠٨) (١١۵,۶۶٣) ١٠١,٧۵۵ ٧۶٨١٣٢,۴٩٣,۴٨٩.۵٨ سایر تن 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سایر دستگاهپکیج 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١٨,٧۴۴ ۴٣٩,٩٧۵ (١,٢٧۴,٢۴٩)۴٩٩,٧٢٠١۵,۶١٢١,٧١۴,٢٢۴ (١,۵٠٩,۵٨٣) ٣٠,۴٨٣٢,٠٠٩,٣٠٣جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

٠ ۶,٢۴۵ (١٧,۵٣٧) ٢٣,٧٨٢ ١۴١١۶٨,۶۶۶,۶۶۶.۶٧ ٣,٣١۵ (٨,١٠٧) ١١,۴٢٢ ٩٠١٢۶,٩١١,١١١.١١ سایر تن ديگ شوفاژ 

لوله ھاي
نشکن 

١٠,۵٠٠ ١٠۶,٠۴٠ (١۵٧,۴٧٨) ٢۶٣,۵١٨ ٧١,۵٨٨,۶٩٨.٧٢ ٣,۶٨١ ٩,٣٩۵ (٣٠,٠٧٧) ٣٩,۴٧٢ ۶٣,٣۵٧,٩۴۵.۴٣ ۶٢٣ سایر تن 

سايرمحصوالت
چدني 

٠ ١٢,٣١۴ (٧,۵۴۴) ١٩,٨۵٨ ٩٨٢٠٢,۶٣٢,۶۵٣.٠۶ ٨٧٣ (۴,٩٠۵) ۵,٧٧٨ ١۶٠,۵٠٠,٠٠٠ ٣۶ سایر تن 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١٠,۵٠٠ ١٢۴,۵٩٩ (١٨٢,۵۵٩) ٣٠٧,١۵٨ ٣,٩٢٠ ١٣,۵٨٣ (۴٣,٠٨٩) ۵۶,۶٧٢ ٧۴٩ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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

٠ (٣٧,۴۶١)٠ (٣٧,۴۶١) ١٨٨.٢۵ (١٩٩) (٣,١٠٢) ٠ (٣,١٠٢) 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

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

٢٩,٢۴۴ ۵٢٧,١١٣ (١,۴۵۶,٨٠٨)۵١٠,٢٠١١٩,٣٣٣١,٩٨٣,٩٢١ (١,۵۵٢,۶٧٢) ٣١,٢٣٢٢,٠۶٢,٨٧٣جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به١٣٩٣/١٢/٢٩١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٣,٠٧٠,۶٢٠ ١,٩٨٣,٩٢١ ٢,٠۶٢,٨٧٣ ١,٨١۶,٩۵٢ ١,٠۵۶,٨١١ ٨٨۴,٢۶٧ ١,۴۵٨,۵۴٨ مبلغ فروش 

(٢,۵۴۴,٢٢٨) (١,۴۵۶,٨٠٨) (١,۵۵٢,۶٧٢) (١,١٣۴,٣٢٠) (۶۵٨,٢۶٩) (۵٧۶,٨٣٠) (١,١٢١,٩۵۴) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

شركت در نظر دارد برنامه ريزي ھاي الزم جھت تولید و فروش ٢٩٢۴۴ تن انواع محصوالت را در دستور كار سال ٩٩ شركت قرار دھد. 

بھای تمام شده

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

٨٠۵,۴۵۵ ٩٧٨,۴١٠ مواد مستقیم مصرفي 

١۴٧,۶۶٧ ١٢٧,٠٩١ دستمزدمستقیم تولید 

۴۴٠,۴٠٩ ۴٢٧,۶۵٢ سربارتولید 

١,٣٩٣,۵٣١ ١,۵٣٣,١۵٣ جمع 

٠ ٠ ھزينه جذب نشده درتولید 

١,٣٩٣,۵٣١ ١,۵٣٣,١۵٣ جمع ھزينه ھاي تولید 

١٣۴,٨٠٧ ٩۶,٧٨١ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

(۵٣,٨٧۴) (١٣۴,٨٠٧) موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

٠ ٠ ضايعات غیرعادي 

١,۴٧۴,۴۶۴ ١,۴٩۵,١٢٧ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 



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

٨٢,۴٨۴ ١۴٠,٠٢٩ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(١٠٠,١۴٠) (٨٢,۴٨۴) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

١,۴۵۶,٨٠٨ ١,۵۵٢,۶٧٢ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ٠ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

١,۴۵۶,٨٠٨ ١,۵۵٢,۶٧٢ 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

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

لوله ھاي
نشکن 

٨٠,٣٣۴ ۵۶,٠٩٩,١۶٢.٠١ ۶۴,١۴٣,٩۴٣.٨٣١,٠٩۶,٢٢٠١,۴٣٢ ٠١٧,٠٩٠ ٠ ۶٣,١٧٩,٣٢٣.٨٣١,١٣٠,۵٩۴ ٧٣,٣٠١,۴٣۵.۴١۴۵,٩۶٠١٧,٨٩۵ ۶٢٧ تن 

٩,٣٨٨ ٧٢١٣٠,٣٨٨,٨٨٨.٨٩ ٢٠٢,۴٧١ ١,٧٩۵١١٢,٧٩٧,٢١۴.۴٨ ٠ ٠ ٢٠۶,۴٠۴ ١,٨١۶١١٣,۶۵٨,۵٩٠.٣١ ۵,۴۵۵ ۵١١٠۶,٩۶٠,٧٨۴.٣١ تن ديگ شوفاژ 

سايرمحصوالت
چدني 

١٠,۴١٨ ٢٩,٨۵١,٠٠٢.٨٧ ٣۴٩ ٢٣١,٧٧٨ ١٨۴,۵٣۶,۶٢۴.٢ ١,٢۵۶ ٠ ٠ ٢١١,١٢٧ ١,٢٢٢١٧٢,٧٧١,۶٨۵.٧۶ ٨١,١٢٠,١٠۴.۴۴٣١,٠۶٩ ٣٨٣ تن 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠١,۵٣٠,۴۶٩١٠٠,١۴٠ ٨٢,۴٨۴١,۵۴٨,١٢۵جمع كـل 

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره



مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

مواد اولیه داخلي: 

١۵,۶٣۶ ٣٩,١٨٧,٩۶٩.٩٢ ٣٩٩ ۵۶٠,٨۶٢ ٣٢,٠۶٧,۵٨١ ۵١۵,٠١٠١٧,۴٩٠ ٣١,٩١٢,٨٧۶.۴۴ ۶١,۴٨٨١۶,١٣٨ ٣۵,١١۵,٩٣٣.٧۵ ١,٧۵١تن آھن قراضه 

۴,٣٩٧ ٢٣١٩١,١٧٣,٩١٣.٠۴ ٨٠,١٩٢ ۴۴٠١٨٢,٢۵۴,۵۴۵ ٧٩,٠٢۴ ۴٢٧١٨۵,٠۶٧,٩١۵.۶٩ ۵,۵۶۵ ٣۶١۵۴,۵٨٣,٣٣٣.٣٣ تن فروسیلیکو منیزيم (دانه درشت) 

۴,۶٢٨ ٢٧١٧١,۴٠٧,۴٠٧.۴١ ١٢۶,٧۵٠ ۶٧١١٨٨,٨٩٧,١۶٨ ١١۵,٩۶۶ ۶٢١١٨۶,٧۴٠,٧۴٠.٧۴ ١۵,۴١٢ ٧٧٢٠٠,١۵۵,٨۴۴.١۶ تن کربن دانه درشت 

اينوکولین (فروسیلیس) دانه
درشت 

۶,۶١۴ ۵۴١٢٢,۴٨١,۴٨١.۴٨ ٣٧,۶۵١ ٣٢٨١١۴,٧٨٩,۶٣۴ ٣٨,٧٧٩ ١١٩,٣٢٠,٠٠٠ ٣٢۵ ۵,۴٨۶ ٩۶,٢۴۵,۶١۴.٠۴ ۵٧ تن 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تن سايرمواد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٣١,٢٧۵ ۵٠٣۵٢۴,٢۵٠,٧٧١.٨۶ ٨٠۵,۴۵۵ ٧۴٨,٧٧٩١٨,٩٢٩۵١٨,٠٠٨,٩٢٨ ٨٧,٩۵١١٧,۵١١۵٢٣,٠۴١,۵٣٢.٨٧ ١,٩٢١۴٨۶,١٠٠,٧٢۵.٢٨جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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

٣١,٢٧۵ ٨٠۵,۴۵۵ ٧۴٨,٧٧٩ ٨٧,٩۵١ 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.» 

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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢
ماھه منتھي به

۶٧,٢۵٠ ۵٨,۴٧٨ ٣۵,١١۵ ٨۵,٢۵٢ ٧۴,١٣٢ ٣٠,٢٢٠ 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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢
ماھه منتھي به

٣,٢٩۴ ٢,٨۶۴ ١,٠٩۵ ۵٢,١۶۴ ۴۵,٣۶٠ ٢۴,٧٣٩ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت) 

 ۴۶,٧٧٩ ۴١,۴۵٩ ۴٧,۶١,٠ ٧٨۵٩ ٠۵١,١٠٣ ٩

۶,۶۵۵ ۵,٧٨٧ ٢,٨۴٧ ٧٢,١۴۴ ۶٢,٧٣۴ ۵۴,٢٣١ ھزينه مواد مصرفي 

۶,٣٧٠ ۵,۵٣٩ ۴,٨۶٢ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 

حق العمل و کمیسیون
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه خدمات پس از
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال 

 ٣ ٠ ٠ ٠۴,۵٣۵ ٣٢,٧۵٣٧ ٢,۶۶۵

١٠٧,۴٨٠ ٩٣,۴۶١ ١٨١,٠٢٣ ٢۴٩,٢٣٣ ٢١۶,٧٢۴ ٢٧١,۶٨٣ ساير ھزينه ھا 

٢٢٩,٨١٧ ١٩٩,٨۴٠ ٢۶٠,۵٢٧ ۵٠۶,۴٧١ ۴۴٠,۴٠٩ ۴٢٧,۶۵٢ جمع 

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

نرخ فروش
محصوالت 

دوره ١٢ ماھه
منتھي به 

كمیته قیمت گذاري ھر سه ماه تشكیل جلسه میدھد و با توجه به قیمت مواد اولیه و دستمزد و با در نظر گرفتن تقاضاي بازار قیمت محصوالت تعیین مي
گردد. 

نرخ خريد مواد
اولیه 

دوره ١٢ ماھه
منتھي به 

بھاي مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله ھاي چدن (آھن قراضه ) بھاي آھن قراضه متاثر از قیمت بازار مي باشد و افزايش يا كاھش بھاي آن در قیمت
تمام شده محصول اثر دارد . 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه
منتھي به 

شركت ھیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بھاي تمام شده محصوالت خود در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل نخواھد داشت و ھرگونه تغییرات ايجاد شده منوط به افزايش يا
كاھش قیمت خريد مواد اولیه و ھزينه ھاي مالي ، دستمزد و سربار آن مي باشد 

وضعیت کارکنان

برآورد١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح



برآورد١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١۵٣ ١۵٣ ١۵٣ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

٣١٧ ٣١٧ ٣١٧ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٢٣٢,٢٨٠ ١,٧٠۴,۶۵۶ ٣,٢٧١ ٣٢,٧٠٧ دالر منابع ارزی طی دوره 

۴٩,٢٢٣ ٣٣۴,٧۶۴ ۴,٠٢٩ ٣۵,٣٣٨ یورو منابع ارزی طی دوره 

٣,٨٢١ ١٠٠,٢٨۶ ٢,٣۵٩ ١٠٠,٢٨۶ درھم منابع ارزی طی دوره 

٢٣٢,٠٨١ ١,٧٠٣,١٩٩ ۵٩,۵٧۵ ۵٩۵,٧۵۴ دالر داراییھای ارزی پایان دوره 

۴۵,٣٢۶ ٣٠٨,٢۶١ ١٠,٧۶۶ ٩۴,۴٣۴ یورو داراییھای ارزی پایان دوره 

١٩٨ ١,۴۵۶ ١۴۶ ١,۴۵۶ دالر بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٣,٨٩٧ ٢۶,۵٠٣ ٣,٠٢١ ٢۶,۴٩۶ یورو بدھی ھای ارزی پایان دوره 

٠ ٠ ۶ ۵٩,٠٠٠ دینار عراق منابع ارزی طی دوره 

۵١,۶١٧ ١,٣۵۴,۶١۴ ٠ ٠ درھم بدھی ھای ارزی پایان دوره 

 ٠ ٠ ٠ ٠

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

دوره ١٢ ماھه منتھي
به 

با در نظر گرفتن تورم در سال ١٣٩٩افزايش ھزينه ھاي اداري و تشكیالتي با توجه به افزايش حجم تولید نسبت به عملكرد ٩٨ حدود ١۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل
منظور گرديده است . 

«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



نام
طرح

ھزينه ھاي
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

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

نام
طرح

ھزينه ھاي
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

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام شرکت
شرکت در 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

واگذار گرديد ٠ ٠ ٠ ١,۴۴٢ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ١٣,٣٧٣ ٢۵.۶ آلیاژھاي نشکن ساز 

واگذار گرديد ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ۴٠,٠٠٠ ١٠ ھامون نايزه 

واگذار گرديد ٠ ٠ ٠ ٨,١٧۶ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ١۶,۴٠١ ٢۴.٨۵ نو آوران سبز احیا 

فني و مھندسي
گسترش ذوب ھامون 

 ٢٩.۴ ۴,١۶٢٩ ٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٣.۴ ۴,١۶٠ ٣

٠ ٢٠,۴٠٠ ١٧ ٣,٢٣٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٨,۵٠٠ ١٧ توسعه خط لوله ھامون 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١۵۵,۴۵٠ ٣۵,٨٨٩ ساير درآمدھا ي عملیاتي 

 ٠ ٠

١۵۵,۴۵٠ ٣۵,٨٨٩ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ ساير ھزينه ھاي عملیاتي 

 ٠ ٠

٠ ٠ 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

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

کوتاه
مدت

بلند مدت

۴٠۵,٣٩۶ ١۴,٠٨۶ ٠٢,٠۶۴,۵٣۵ ٠ ١,۶۶٣,۵٠١٢,٠٧٨,۶٢١ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اوراق مشارکت 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

۴٠۵,٣٩۶ ١۴,٠٨۶ ٠٢,٠۶۴,۵٣۵ ١,۶۶٣,۵٠١٢,٠٧٨,۶٢١ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٠

ھزينه مالي
دوره 

 ۴٠۵,٣٩۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دريافت طلب از سازمانھاي آب و فاضالب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دريافت تسھیالت از بانكھا 



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

فروش به شرطي كه مشتريان داراي منابع مالي باشند و نیز دريافت طلب از سازمانھاي آب و فاضالب عمدتاً بصورت اسناد خزانه و دريافت تسھیالت از بانكھا دوره ١٢ ماھه منتھي به 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١۶٩,١٧٩ ٧١,٣٩١ ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي 

 ٠ ٠

١۶٩,١٧٩ ٧١,٣٩١ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

 ٠ ٠

٠ ٠ 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

 ٢١,٠۴١,٢١ ٩۴ ١٢,١۴١ ١,۵١٠ ٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

اقدام در جھت صادرات محصوالت و برنامه ريزي جھت شناسايي بازار ھاي جديد داخلي و صادراتي بر اساس منابع مالي دوره ١٢ ماھه منتھي به 

سایر توضیحات با اھمیت

اقدام در جھت صادرات محصوالت وبرنامه ريزي جھت شناسايي بازار ھاي جديد داخلي و صادراتي بر اساس منابع مالي 

«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.» 


