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گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

لوله و ماشین سازي ايرانبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. 1-صورتھاي مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشین سازي ايران (سھامي عام) شامل صورتھاي سودوزيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي 

نقدي براي سال مالي منتھي به 30 اسفند 1399 و صورت¬ھاي وضعیت مالي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 38 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده 
است. 

                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. 2-مسئولیت تھیه صورتھاي مالي يادشده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیأت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ 

کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. 3-مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت در 
صورتھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به قضاوت 
حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و 

ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي 
مي¬شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیأت مديره و نیز 

ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است. 
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي، کافي و مناسب است. 

ھمچنین اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد الزم را به 
مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        

اظھار نظر

 
                            4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتھاي مالي يادشده در باال، وضعیت مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشین سازي ايران (سھامي عام) در تاريخ 30 

اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان¬ھاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي 
حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دھد. 

 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. 5-دريافتني¬ھاي تجاري موضوع يادداشت¬ توضیحي 1-3-17 شامل مبلغ حدود 83 میلیارد لایر اقالم راکد و سنواتي، عمدتا  شرکت¬ فرعي ايتوک 
آبرسان ايرانیان با مانده حدود 26 میلیارد لایر و شرکت¬ھاي آب و فاضالب تھران با مانده حدود 13 میلیارد لایر و آب و فاضالب قزوين با مانده حدود 30 میلیارد لایر مي¬باشد. 

در اين خصوص تعیین وضعیت نھايي و وصول اقالم فوق، پس از قطعیت اقدامات حقوقي و ساير پیگیريھاي در حال انجام مشخص خواھد شد.
6. 6-ھمانطور که از بررسي صورتھاي مالي پیوست مشخص است، علیرغم افزايش درآمدھاي عملیاتي در سال مالي جاري، سود خالص شرکت نسبت به سال مالي قبل 
کاھش يافته و مانده بدھي¬ھاي جاري در تاريخ صورت وضعیت مالي بیش از دارايي¬ھاي جاري مي¬باشد. در اين رابطه با توجه به اينکه شرکت جھت سرمايه¬ در گردش 
مورد نیاز نسبت به تأمین مالي از طريق تسھیالت دريافتي از بانکھا و اشخاص اقدام نموده و ھمچنین با در نظر گرفتن صرفه و صالح، اوراق بھادار (يادداشت توضیحي 1-7) را 

نیز قبل از سررسید واگذار مي¬نمايد، به ترتیب متحمل ھزينه¬ھاي مالي مربوط به تسھیالت و زيان ناشي از واگذاري اوراق شده است.
7. 7-توضیحات مربوط به وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده سالھاي 1391، 1392 و 1397 الي 1399، حق بیمه¬ھاي تکلیفي سالھاي 1393، 1394، 1398 و 1399 و مالیات 

عملکرد سالھاي 1396 لغايت 1399 در يادداشت¬ھاي توضیحي 3-27، 4-27 و 28 انعکاس يافته است. باتوجه به نتیجه بررسي¬ھاي انجام شده و ذخاير منظور شده در 
حسابھاي سال مالي جاري و سنوات قبل، تعیین مبالغ قطعي موارد فوق منوط به خاتمه رسیدگي و اعالم نظر نھايي مراجع ذيصالح خواھـد بود.

8. 8-به شرح يادداشت توضیحي 1-3-13 تصمیم گیري درخصوص تکمیل و بھره¬برداري از پروژه در جريان تکمیل انتقال تجھیزات کارخانه تپه سفید به شمس آباد براساس 
گزارش توجیھي فني، مالي و اقتصادي تھیه شده توسط ھیأت مديره، منوط به امکان تأمین مالي مناسب و مقرون به صرفه و اتخاذ تصمیم در رعايت تکلیف مقرر در مجمع 

عمومي عادي ساالنه مورخ 22/2/1399 شرکت مي¬باشد.
 

                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            9. 9-مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیأت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  
اظھارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتھاي مالي، دربرگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي¬شود.  

در ارتباط با حسابرسي صورتھاي مالي، مسئولیت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت¬ھاي بااھمیت آن با صورتھاي مالي يا با اطالعات کسب 
شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬ھاي بااھمیت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين 

موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد. 
ھمچنین اطالعات مالي آتي مندرج در فرمھاي پیش بیني شده توسط سازمان بورس در ساير اطالعات که مي¬بايستي در چارچوب گزارشگري اطالعات مالي آتي مورد 

بررسي و اظھارنظر قرار گیرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظھارنظر قرار نگرفته است.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            10. 10-اھم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصالحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زيـر مي¬باشد: 

10-1-مفاد قسمت اخیر مواد 240 و 148 اصالحیه قانون تجارت درارتباط با پرداخت بخشي از سود سھام مصوب مجامع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مھلت مقرر (8 ماه 
پس از تاريخ تصويب) بشرح يادداشت توضیحي 29.

10. 10-2-مفاد ماده 90 اصالحیه قانون تجارت درخصوص تقسیم حداقل 10 درصد از سود خالص سال 1398.
10. 10-3-اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با برخي از تکالیف مجمع عمومي عادي ساالنه سال مالي قبل موضوع بندھاي (5) الي (8)، (1-10) و (15) اين گزارش، 

به نتیجه قطعي و نھايي موردنظر مجمع منجر نشده است.
11. 11-معامالت مندرج دريادداشت توضیحي 1-35، بعنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام 
عملیات حسابرسي توسط ھیأت مديره به اطالع اين مؤسسه رسیده و مورد بررسي قرار گرفته است. معامالت فوق با کسب مجوز از ھیأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع 
در رأي¬گیري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد 

ننموده است.
12. 12-گزارش ھیأت مديره به مجمع عمومي عادي ساالنه درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیھاي انجام شده، نظر اين 

مؤسسه به موارد بااھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک  ارائه شده از جانب ھیأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-به استثناي موضوع بند (1-10) اين گزارش به مورد حائز اھمیت ديگري که حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات حاکم بر شرکتھاي پذيرفته شده در بورس باشد، 

برخورد نشده است.
14. 14-الزامات کنترلھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي براساس چک لیست ابالغي سازمان بورس و اوراق بھادار مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و براساس بررسي 
انجام شده و با توجه به  محدوديت¬ھاي ذاتي کنترلھاي داخلي، اين مؤسسه به مورد حائز اھمیتي حاکي از وجود نقاط ضعف بااھمیت کنترلھاي داخلي حاکم بر گزارشگري 

مالي در چارچوب چک لیست مذکور برخورد نکرده است.
15. 15-اقدامات و پیگیري در جريان به منظور رعايت مفاد بخشھاي الزم¬االجراي دستورالعمل حاکمیت شرکتي ابالغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس و اوراق بھادار، تا پايان 

سال مورد گزارش منجر به استقرار و انجام کامل موارد مذکور نگرديده است.
16. 16-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان و ابالغیه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بھادار دررابطه با رعايت مقررات مبارزه با 

پولشويي و تأمین مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئین نامه¬ھا و دستورالعمل¬ھاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي 
حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي که طبق قوانین و مقررات يادشده، انجام آنھا بعھده شرکت و در شرايط حاضر امکان پذير بوده، مراعات شده است.
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صورت سود و زیان تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٣,١٢٩,٢۵٧١,٩٨٣,٩٢١١,٩٨٣,٩٢١۵٨درآمدھای عملیاتی

(۶٩)(١,۴٣۵,٣٨٢)(١,۴٣۵,٣٨٢)(٢,۴٢٠,۴٣۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٧٠٨,٨٢٢۵۴٨,۵٣٩۵۴٨,۵٣٩٢٩سود (زيان) ناخالص

(۴٨)(٣٢١,٠۴۴)(٣٢١,٠۴۴)(۴٧۶,۵۶٢)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١٩۵,٠۵٨١۶٣,٢٠١١۶٣,٢٠١٢٠ساير درآمدھا

١٨(٢١,۴٢۵)(٢١,۴٢۵)(١٧,۵٧٢)سایر ھزینه ھا

۴٠٩,٧۴۶٣۶٩,٢٧١٣۶٩,٢٧١١١سود (زيان) عملیاتي

۴(۴٠۵,٣٩۶)(۴٠۵,٣٩۶)(٣٩٠,١٩٠)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

(٧,٣۴٩)١٣٨,٧۴٨١٣٨,٧۴٨--

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

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

١٢,٢٠٧١٠٢,۶٢٣١٠٢,۶٢٣--

(٨٧)٣٧٨٢,٨١٨٢,٨١٨سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

(٨٨)١٢,۵٨۵١٠۵,۴۴١١٠۵,۴۴١سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠٠سال جاری

--٠٠(٣,٨۵٠)سال ھای قبل

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١١٠۵,۴۴١سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١١٠۵,۴۴١سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١١٠۵,۴۴١مالکان شرکت اصلی

٠٠٠٠منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

٨١٩٧٣٩٧٣٩١١عملیاتی (ریال)

(۵۵)(۴٧٣)(۵٢٨)(٨٢٠)غیرعملیاتی (ریال)

--٢١١٢۶۶(١)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

--٢١١٢۶۶(١)سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩٢)١٧٢١١٢١١سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩



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

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١سود (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

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

(٩٢)٨,٧٣۵١٠۵,۴۴١مالکان شرکت اصلی

٠٠٠منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

٨۴٩,۶۶٠۶٢٨,١٢٢۶١١,٠٨٠٣٩دارایی ھای ثابت مشھود

٢,٣٢۵٢,٣٢۵٢,٣٢۵٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠سرقفلی

٩۵,٧٧٩٩۵,٧٨۶٩۵,٨١۴٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

(١٠٠)١۶٠٢٠,٣۶۶١١۴,٣۵٣سرمایه گذاری ھای بلندمدت



به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(۶۶)٢٢٣,٣٢١۵۶۴,٣۴١۶۵٢,١۵٩دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

(٢١)١,١٧١,٢۴۵١,٣١٠,٩۴٠١,۴٧۵,٧٣١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(۵٩)١٧,١٢١۶,٧۴٠۴١,٣۵٢سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴٣۴,٢۵٩٣۵٩,٨٩٣٣۶١,۵٧٢٢٠موجودی مواد و کاال

١,۴٣۶,٠٩۶١,١۵٧,٢۶٠١,١٩۴,۴٩٠٢٠دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵١٨۴,٣٨٣١۶٣موجودی نقد

٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨١,٧٨١,٧٩٧٣٣

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨١,٧٨١,٧٩٧٣٣جمع دارایی ھای جاری

٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠۶,٠۵٨٣,٢۵٧,۵٢٨٩جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٢,٢١٧٠٠صرف سھام خزانه

٣٨,٧٩٣٣٨,١۴٩٣٧,٧۴٣٣اندوخته قانونی

۶,٠۵٧۶,٠۵٧۶,٠۵٧٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

--(٩٣,١۶٨)١٨,۴۵٩١٠,٣۶٨سود (زيان) انباشته



به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای
فرعی)

(١١,٠۴۵)٠٠--

۵۵۴,۴٨١۵۵۴,۵٧۴۴۵٠,۶٣٢٢٣حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٠٠٠٠منافع فاقد کنترل

۵۵۴,۴٨١۵۵۴,۵٧۴۴۵٠,۶٣٢٢٣جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

--٠١۴,٠٨۶١٢٨,۴٠۶تسھیالت مالی بلندمدت

٨٧,١۶٩٧٠,٠٩٢۵۵,٣٠٢۵٨ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(۵٣)٨٧,١۶٩٨۴,١٧٨١٨٣,٧٠٨جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(٣۶)۵٨٧,۴٧٧۴٢٧,۵٨٠٩٢١,۴۶٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٨٢,۶۵٨٧٨,٨٠٨٧٨,٨٠٨۵مالیات پرداختنی

(٢٩)٣٩,۵٨١۵۵,۴١٠۵۵,٩٩۴سود سھام پرداختنی

٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٠۶۴,۵٣۵١,۵٣۵,٠٩۴٣۶تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٩۶,٧۵٣۴٠,٩٧٣٣١,٨٣٠٢٠۴پیش دریافت ھا

٢,٩٠١,٧۵٢٢,۶۶٧,٣٠۶٢,۶٢٣,١٨٨١١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٢,٩٠١,٧۵٢٢,۶۶٧,٣٠۶٢,۶٢٣,١٨٨١١جمع بدھی ھای جاری

٢,٩٨٨,٩٢١٢,٧۵١,۴٨۴٢,٨٠۶,٨٩۶۶جمع بدھی ھا

٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠۶,٠۵٨٣,٢۵٧,۵٢٨٩جمع 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

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

٠۴۵٠,۶٣٢٠۴۵٠,۶٣٢(٩٣,١۶٨)۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٧,٧۴٣۶,٠۵٧٠٠مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠۴۵٠,۶٣٢٠۴۵٠,۶٣٢(٩٣,١۶٨)۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٧,٧۴٣۶,٠۵٧٠٠مانده 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

١٠۵,۴۴٢١٠۵,۴۴٢٠١٠۵,۴۴٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠۵,۴۴٢٠١٠۵,۴۴٢٠١٠۵,۴۴٢

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠۵,۴۴٢٠١٠۵,۴۴٢٠١٠۵,۴۴٢

(١,۵٠٠)٠(١,۵٠٠)(١,۵٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠خرید سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه

٠٠٠٠

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠



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

٠٠٠(۴٠۶)۴٠۶تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠١٠,٣۶٨٠۵۵۴,۵٧۴٠۵۵۴,۵٧۴مانده 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

٨,٧٣۵٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵

٠٠٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١٠٠,۴٨٠)٠(١٠٠,۴٨٠)(١٠٠,۴٨٠)خرید سھام خزانه

٨٩,۴٣۵٨٩,۴٣۵٠٨٩,۴٣۵فروش سھام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه

٢,٢١٧٢,٢١٧٠٢,٢١٧

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(۶۴۴)۶۴۴تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵۵۴,۴٨١٠۵۵۴,۴٨١(١١,٠۴۵)۵٠٠,٠٠٠٠٠٢,٢١٧٣٨,٧٩٣۶,٠۵٧٠٠١٨,۴۵٩مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر



حسابرسی شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٨۵٩,۵٣۴٧٠,٨٠٧١,١١۴نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٨۵٩,۵٣۴٧٠,٨٠٧١,١١۴جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١۴,٩٨٠۴,١٨١٢۵٨دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٩۴٧)(٢۴,۴٢۶)(٢۵۵,٨۶١)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

٠٠٠پرداخت 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

(٨٠)۴١,١٧٠٢٠۶,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت 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

(٩٩)١٢۶١٢,٨۴٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(۶٧)٢,١٣٣۶,۵٢۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--٢٠۵,١٢٩(١٩٧,۴۵٢)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۶۶٢,٠٨٢٢٧۵,٩٣۶١۴٠جریان 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

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

٠٠٠

٩١,۶۵١٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(١٠٠,۴٨٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

(۵)٣,۴٧١,٧٨٧٣,۶٣٧,٢٩۵دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(١٣)(٣,٢۶٧,٢٨٧)(٣,۶٩۴,۵٣۶)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١٠)(٣۶٠,٢٨۵)(٣٩۵,٨٧١)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

(۶۶٠)(٢,٠٨۴)(١۵,٨٢٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

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

--٧,۶٣٩(۶۴٣,٢٧٧)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

(٩٣)١٨,٨٠۵٢٨٣,۵٧۵خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

۴٧١,٢٢۵١٨۴,٣٨۴١۵۶مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--٣,٢۶۶(۵,٣۴٩)تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵٣مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٣,۴٠٠معامالت 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:

٣,١٢٩,٢۵٧١,٩٨٣,٩٢١۵٨درآمدھای عملیاتی

(۶٩)(١,۴٣۵,٣٨٢)(٢,۴٢٠,۴٣۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٧٠٨,٨٢٢۵۴٨,۵٣٩٢٩سود (زيان) ناخالص

(۴٨)(٣٢١,٠۴۴)(۴٧۶,۵۶٣)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١٩۵,٠۵٨١۶٣,٢٠١٢٠ساير درآمدھا

١٨(٢١,۴٢۵)(١٧,۵٧٢)سایر ھزینه ھا

۴٠٩,٧۴۵٣۶٩,٢٧١١١سود (زيان) عملیاتي

۴(۴٠۵,٣٩۶)(٣٩٠,١٩٠)ھزينه  ھاى مالى

--١۶٩,١٧٩(٢,٨٢٨)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٨٧)١۶,٧٢٧١٣٣,٠۵۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:



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

حسابرسی شده

٠٠٠سال جاری

--٠(٣,٨۵٠)سال ھای قبل

(٩٠)١٢,٨٧٧١٣٣,٠۵۴سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٩٠)١٢,٨٧٧١٣٣,٠۵۴سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٨١٩٧٣٩١١عملیاتی (ریال)

(۶٨)(۴٧٢)(٧٩۴)غیرعملیاتی (ریال)

(٩١)٢۵٢۶٧ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٩١)٢۵٢۶٧سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩٠)٢۶٢۶۶سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠سرمایه

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

(٩٠)١٢,٨٧٧١٣٣,٠۵۴سود (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



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

حسابرسی شده

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

(٩٠)١٢,٨٧٧١٣٣,٠۵۴سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

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

٨۴٩,۶۶٠۶٢٨,١٢٢۶١١,٠٨٠٣۵دارایی ھای ثابت مشھود

٢,٣٢۵٢,٣٢۵٢,٣٢۵٠سرمایه گذاری در امالک

٩۵,٧٧٩٩۵,٧٨٧٩۵,٨١۴٠دارایی ھای نامشھود

(٩٩)١۶٠١۶,٢٢٣٨٢,۵٩٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(۶٠)٢٢٣,٣٢١۵۶۴,٣۴١۶۵٢,١۵٩دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

(١٠)١,١٧١,٢۴۵١,٣٠۶,٧٩٨١,۴۴٣,٩٧۶جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٧,١٢١۶,٧٣٩۴١,٣۵١١۵۴سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴٣۴,٢۵٩٣۵٩,٨٩٣٣۶١,۵٧٢٢١موجودی مواد و کاال

١,۴٣۶,٠٩۶١,١۵٧,٢۶١١,١٩۴,۴٩٠٢۴دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵١٨۴,٣٨۴٣موجودی نقد

٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨١,٧٨١,٧٩٧١٩

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨١,٧٨١,٧٩٧١٩جمع دارایی ھای جاری

٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠١,٩١۶٣,٢٢۵,٧٧٣٧جمع دارایی ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٢,٢١٧٠٠صرف سھام خزانه

٣٨,٧٩٣٣٨,١۴٩٣٧,٧۴٣٢اندوخته قانونی

۶,٠۵٧۶,٠۵٧۶,٠۵٧٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

١٩۶(١٢۴,٩٢٢)١٨,۴۵٩۶,٢٢۶سود (زيان) انباشته

--٠٠(١١,٠۴۵)سھام خزانه

۵۵۴,۴٨١۵۵٠,۴٣٢۴١٨,٨٧٨١جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

--٠١۴,٠٨۶١٢٨,۴٠٧تسھیالت مالی بلندمدت

٨٧,١۶٩٧٠,٠٩١۵۵,٣٠٢٢۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٨٧,١۶٩٨۴,١٧٧١٨٣,٧٠٩۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

۵٨٧,۴٧٧۴٢٧,۵٨٠٩٢١,۴۶١٣٧پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٨٢,۶۵٨٧٨,٨٠٨٧٨,٨٠٨۵مالیات پرداختنی

(٢٩)٣٩,۵٨١۵۵,۴١٠۵۵,٩٩۴سود سھام پرداختنی

٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٠۶۴,۵٣۵١,۵٣۵,٠٩۴١تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [objectشرح
[Object

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٩۶,٧۵٣۴٠,٩٧۴٣١,٨٢٩١٣۶پیش دریافت ھا

٢,٩٠١,٧۵٢٢,۶۶٧,٣٠٧٢,۶٢٣,١٨۶٩

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠٠

٢,٩٠١,٧۵٢٢,۶۶٧,٣٠٧٢,۶٢٣,١٨۶٩جمع بدھی ھای جاری

٢,٩٨٨,٩٢١٢,٧۵١,۴٨۴٢,٨٠۶,٨٩۵٩جمع بدھی ھا

٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠١,٩١۶٣,٢٢۵,٧٧٣٧جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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

٠۴١٨,٨٧٨(١٢۴,٩٢٢)۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٧,٧۴٣۶,٠۵٧٠٠مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠۴١٨,٨٧٨(١٢۴,٩٢٢)۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٧,٧۴٣۶,٠۵٧٠٠مانده 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

١٣٣,٠۵۴١٣٣,٠۵۴

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٣,٠۵۴٠١٣٣,٠۵۴

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٣٣,٠۵۴٠١٣٣,٠۵۴



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

(١,۵٠٠)(١,۵٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش 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

٠(۴٠۶)۴٠۶تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠۶,٢٢۶٠۵۵٠,۴٣٢مانده 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

١٢,٨٧٧١٢,٨٧٧

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٨٧٧٠١٢,٨٧٧

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١٠٠,۴٨٠)(١٠٠,۴٨٠)خرید سھام خزانه

٨٩,۴٣۵٨٩,۴٣۵فروش سھام خزانه

٢,٢١٧٢,٢١٧سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠



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

٠(۶۴۴)۶۴۴تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵۵۴,۴٨١(١١,٠۴۵)۵٠٠,٠٠٠٠٠٢,٢١٧٣٨,٧٩٣۶,٠۵٧٠٠١٨,۴۵٩مانده 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:

٨۵٩,۵٣۴٧٠,٨٠٧١,١١۴نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٨۵٩,۵٣۴٧٠,٨٠٧١,١١۴جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١۴,٩٨٠۴,١٨١٢۵٨دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٩۴٧)(٢۴,۴٢۶)(٢۵۵,٨۶٠)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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

(٨٠)۴١,١٧٠٢٠۶,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران



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

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

(٩٩)١٢۵١٢,٨۴٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(۶٧)٢,١٣٣۶,۵٢۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--٢٠۵,١٢٩(١٩٧,۴۵٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۶۶٢,٠٨٢٢٧۵,٩٣۶١۴٠جريان 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

٩١,۶۵١٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(١٠٠,۴٨٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

(۵)٣,۴٧١,٧٨٧٣,۶٣٧,٢٩۵دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(١٣)(٣,٢۶٧,٢٨٧)(٣,۶٩۴,۵٣۶)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١٠)(٣۶٠,٢٨۵)(٣٩۵,٨٧١)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

(۶۶٠)(٢,٠٨۴)(١۵,٨٢٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--٧,۶٣٩(۶۴٣,٢٧٧)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

(٩٣)١٨,٨٠۵٢٨٣,۵٧۵خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۴٧١,٢٢۵١٨۴,٣٨۴١۵۶مانده موجودی نقد در ابتدای سال



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

حسابرسی شده

--٣,٢۶۶(۵,٣۴٩)تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵٣مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٣,۴٠٠معامالت 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
گذاري

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/١٢/٢٩

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

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

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

۵۶۴,١٢٣١٢,۶٠٠(١,٣۵٢,٧۴٢)۴۶۶,٩٢۵١٣,۵٨٠١۴١,١۵٣,۵٣۴.۶١١,٩١۶,٨۶۵(٩٠٨,٨٣٢)٠٠١٣,٢٢٨١٠۴,٠٠٣,۴٠١.٨٧١,٣٧۵,٧۵٧سایرتن

۵۴,٢۴٢١,۶۵٠(٢۵۴,۵٣٧)١۵,٨٩٧١,۴۴١٢١۴,٢٨١,٠۵۴.٨٢٣٠٨,٧٧٩(١۶٩,٢۶۴)٠٠١,۴٩٩١٢٣,۵٢٣,٠١۵.٣۴١٨۵,١۶١سایرتنديگ شوفاژ

سايرمحصوالت
چدني

٩٠٠(١٠,۶۴۵)(١٩٣,١١٨)۴٩٨٣۶۶,۴١١,۶۴۶.۵٩١٨٢,۴٧٣(٢١,۴٢١)(١٧۴,٧٢٧)٠٠٨٨۵١٧٣,٢٢٧,١١٨.۶۴١۵٣,٣٠۶سایرتن

۶٠٧,٧٢٠١۵,١۵٠(١,٨٠٠,٣٩٧)۴۶١,۴٠١١۵,۵١٩٢,۴٠٨,١١٧(١,٢۵٢,٨٢٣)٠٠١۵,۶١٢١,٧١۴,٢٢۴جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

لوله ھاي
نشکن

۶٣,٧٣٢١١,٠۵٠(۵۴۶,٧٧۴)١٠۶,٠۴٠۵,٣۶١١١٣,٨٧٩,١٢٧.٠٣۶١٠,۵٠۶(١۵٧,۴٧٨)٠٠٣,۶٨١٧١,۵٨٨,۶٩٨.٧٢٢۶٣,۵١٨سایرتن



۴٣٢١٧۶(٢٠٩)۶,٢۴۵٢٣٢٠,۵٠٠,٠٠٠۶۴١(١٧,۵٣٧)٠٠١۴١١۶٨,۶۶۶,۶۶۶.۶٧٢٣,٧٨٢سایرتنديگ شوفاژ

سايرمحصوالت
چدني

٣۶,٩٣٨٨١٠(٧٣,٠۵۵)١٢,٣١۴٢٧۴۴٠١,۴٣۴,٣٠۶.۵٧١٠٩,٩٩٣(٧,۵۴۴)٠٠٩٨٢٠٢,۶٣٢,۶۵٣.٠۶١٩,٨۵٨سایرتن

١٠١,١٠٢١٢,٠٣۶(۶٢٠,٠٣٨)١٢۴,۵٩٩۵,۶٣٧٧٢١,١۴٠(١٨٢,۵۵٩)٠٠٣,٩٢٠٣٠٧,١۵٨جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠(٣٧,۴۶١)٠(٣٧,۴۶١)١٨٨.٢۵(١٩٩)٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

٧٠٨,٨٢٢٢٧,١٨۶(٢,۴٢٠,۴٣۵)۵۴٨,۵٣٩٢١,١۵۶٣,١٢٩,٢۵٧(١,۴٣۵,٣٨٢)٠٠١٩,٣٣٣١,٩٨٣,٩٢١جمع

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

٨٨۴,٢۶٧١,٠۵۶,٨١١١,٨١۶,٩۵٢٢,٠۶٢,٨٧٣١,٩٨٣,٩٢١٣,١٢٩,٢۵٧۵,۵١١,٨٢۵مبلغ فروش

(۴,٢۵۴,١٠۵)(٢,۴٢٠,۴٣۵)(١,۴٣۵,٣٨٢)(١,۵۵٢,۶٧٢)(١,١٣۴,٣٢٠)(۶۵٨,٢۶٩)(۵٧۶,٨٣٠)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

برنامه تولید و فروش سال ١۴٠٠شركت حدود ٢٧ ھزار تن مي باشد كه شركت كلیه برنامه ھاي الزم جھت تحقق اين ھدف را پیش بیني نموده است .

بھای تمام شده

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

٨٠۵,۴۵۵١,۴٧٩,۵٧٣مواد مستقیم مصرفي

١۴٧,۶۶٧٢۴٧,٣٩٣دستمزدمستقیم تولید

۴۴٠,۴٠٩۶٠٩,٣۵٠سربارتولید

١,٣٩٣,۵٣١٢,٣٣۶,٣١۶جمع

٠(٢١,۴٢۵)ھزينه جذب نشده درتولید

١,٣٧٢,١٠۶٢,٣٣۶,٣١۶جمع ھزينه ھاي تولید

١۵۴,٣١٣٧٨,۶٧١موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(۶۴,۴٠٧)(٧٨,۶٧١)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي



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

١,۴۴٧,٧۴٨٢,٣۵٠,۵٨٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١۵۶,١٣٣١۶٨,۴٩٩موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(١٩٣,۶٢٢)(١۶٨,۴٩٩)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١,۴٣۵,٣٨٢٢,٣٢۵,۴۵٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٩۴,٩٧٨بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

١,۴٣۵,٣٨٢٢,۴٢٠,۴٣۵جمع 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠واحد

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

٧٢١٨۴,٠۴١,۶۶۶.۶٧١٣,٢۵١١,۶٣٩١٨۵,١۵۴,٩٧٢.۵۴٣٠٣,۴۶٩٠٠٠١,۵٢١١٧۴,٢٧۶,٧٩١.۵٨٢۶۵,٠٧۵١٩٠٢٧١,٨١۵,٧٨٩.۴٧۵١,۶۴۵تنديگ شوفاژ

لوله ھاي
نشکن

١,۴٣٢۶۵,٧٧٢,٣۴۶.٣٧٩۴,١٨۶١٩,۵٢٣١٠١,٢٣٣,٩٢٩.٢١١,٩٧۶,٣٩٠٠٠٠١٩,٨٧٢٩٨,۶٩٠,۶١٩.٩٧١,٩۶١,١٨٠١,٠٨٣١٠١,٠١٢,٠٠٣.۶٩١٠٩,٣٩۶تن

سايرمحصوالت
چدني

٣۴٩١٧۴,٩۶٢,٧۵٠.٧٢۶١,٠۶٢٩٢١٣۶١,۶٣۴,٠٩٣.٣٨٣٣٣,٠۶۵٠٠٠١,١٩٨٣٠١,٧٩١,٣١٨.٨۶٣۶١,۵۴۶٧٢۴۵٢,۵١٣,٨٨٨.٨٩٣٢,۵٨١تن

١۶٨,۴٩٩٢,۶١٢,٩٢۴٠٢,۵٨٧,٨٠١١٩٣,۶٢٢جمع 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

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

٣٩٩٣٩,١٨٧,٩۶٩.٩٢١۵,۶٣۶١٧,۶۴۶٧٠,٠۶۴,٩۴٣.٩١,٢٣۶,٣۶۶١٧,٩٣۶٠١,٢۴١,۵٣٨١٠٩٩۶,٠٠٠,٠٠٠١٠,۴۶۴تنآھن قراضه

٢٧١٧١,۴٠٧,۴٠٧.۴١۴,۶٢٨۶٣٠٢٠۴,٧۵٠,٧٩٣.۶۵١٢٨,٩٩٣۶۴٠٠١٢٩,١٧٧١٧٢۶١,۴١١,٧۶۴.٧١۴,۴۴۴تنکربن دانه درشت

٢٣١٩١,١٧٣,٩١٣.٠۴۴,٣٩٧٣٩٨٢٩٣,۵٣٧,۶٨٨.۴۴١١۶,٨٢٨٣٩٢٠١٠٨,٨۵٨٢٩۴٢۶,۴۴٨,٢٧۵.٨۶١٢,٣۶٧تنفروسیلیکو منیزيم (دانه درشت)

۴۴٩۴٠١,٧۶٩,٢٩٠.٣٨٢۴,۶۶١١٨,۶٧۴۵۶٨,٣۵٣,۴٢۵.٩٩١,۴٨٢,١٨٧١٨,٩۶٨٠١,۴٧٩,۵٧٣١۵۵٧٨٣,٨۶٠,٠۴٠.۵٧٢٧,٢٧۵جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٢۴,۶۶١١,۴٨٢,١٨٧١,۴٧٩,۵٧٣٢٧,٢٧۵جمع 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

ھزينه حقوق و
دستمزد

٩٣,٠٠٢١١١,۴٢٩١۴۴,٨۵٨١٣۶,٨٢۵١۵١,۵٢۴٢١٢,١٣۴

٢۶,٣۵٢۵۴,۵٨١۵۴,۵٨١٢,٨۶٩٣,٠۴٠٣,٠۴٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و سوخت)

۴١,۴۵٩۴۶,۴١٠۵۵,۵٧٢٩۵٩١,٠٨۴١,۶٢۶

١٧٩,٢١٧٢٩٠,٣٣٧۴٠۶,۵٣٠۵,٧٨٧٨,٨٠٢١۶,٩٧۵ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠۶,۴۴۴٣١,٩٢١٣۵,۶٠٠ھزينه تبلیغات



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

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠۴٢,٠۵٠۴٩,٢٨۵٩۵,٠٠٠

١٠٠,٣٧٩١٠۶,۵٩٣١٨٧,٢٨٠١٢۶,١٠٩٩٢,٣١۴۴١٢,٢٨٠ساير ھزينه ھا

۴۴٠,۴٠٩۶٠٩,٣۵٠٨۴٨,٨٢١٣٢١,٠۴٣٣٣٧,٩٧٠٧٧۶,۶۵۵جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخ فروش محصوالت شركت بر اساس قیمت مصوب شركت صورت مي پذيرد كه به صورت ھر سه ماه يكبار بازنگري مي گردد .

نرخ خريد مواد
اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

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
١۴٠٠/١٢/٢٩

شركت ھیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بھاي تمام شده محصوالت خود در سال جاري 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

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

١۵٣١۵٠١۵٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٣١٧٣١٧٣١٧تعداد 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

٢,١٩٩,٠۴۶٢۴۴,۶٣۶٣,۴٠٩,٩٢٧۶٩٢,١٢۵دالرمنابع ارزی طی دوره

۴٩۶,٣٩٧۶٢,٩٢٧١٩٠,۵۴۵٢٩,٠١۵یورومنابع ارزی طی دوره

١٠٠,٢٨۶٣,٨٢١٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

١,٧٠٣,١٩٩٢٣٢,٠٨١٩٣٣,٧٢٢٢١٧,٩٧۴دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٣٠٨,٢۶١۴۵,٣٢۶۴١,٠٢۵١١,۴٨۴یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١,۴۵۶١٩٨٢۶,١٨٩۶,١١۴دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

٢۶,۵٠٣٣,٨٩٧٧٧,٨۶۶٢١,٧٩۶یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

٠٠١٠٠,٢٨۶۶,٣٨١درھمداراییھای ارزی پایان دوره

١,٣۵۴,۶١۴۵١,۶١٧٠٠درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره

٠٠۴٧,٠٠٠٧دینار عراقداراییھای ارزی پایان دوره

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

با توجه به تورم سال ١۴٠٠پیش بیني مي شود ؛ھزينه ھاي اداري و تشكیالتي با توجه به افزايش تورم افزايش خواھد يافتدوره 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

نام
طرح

ھزينه ھاي
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

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

٠٠٠آلیاژھاي نشکن ساز

٠٠٠ھامون نايزه

٠٠٠نو آوران سبز احیا

فني و مھندسي
گسترش ذوب ھامون

٢٩.۴۴,١۶٣٠

١٧١١,٩٠٠٠توسعه خط لوله ھامون

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

١۶٣,٢٠١١٩۵,٠۵٨ساير درآمدھا ي عملیاتي

١۶٣,٢٠١١٩۵,٠۵٨جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢١,۴٢۵١٧,۵٧٢ساير ھزينه ھاي عملیاتي

٢١,۴٢۵١٧,۵٧٢جمع

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 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

١٨٢,٠٧٨,۶٢١٢,٠٩۵,٢٨٣٠٠٢,٠٩۵,٢٨٣٠٣٩٠,١٩٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

٢,٠٧٨,۶٢١٢,٠٩۵,٢٨٣٠٢,٠٩۵,٢٨٣٠٣٩٠,١٩٠جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

٣٩٠,١٩٠

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

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

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 و سایر درآمدھا و
ھزینه ھای غیرعملیاتی ازبرنامه ھاي تامین مالي در سال ١۴٠٠ بوده و برآورد مي گرددبا توجه به روند تامین مالي سال ١۴٠٠ به مشابه سال ١٣٩٩ ، تغییري در ھزينه مالي

ايجاد نگردد.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

(٢,٨٢٨)١۶٩,١٧٩ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي

(٢,٨٢٨)١۶٩,١٧٩جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠جمع

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

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

۶,٢٢۵۶٠٠١٣٣,٠۵۴٠

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 ماليدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

اقدام در جھت صادرات محصوالت و برنامه 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.»


