
اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی

6,700,000سرمایه ثبت شده:لوله و ماشین سازي ايرانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:فلولهنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی 12 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)271015کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

عملیات در حال تداوم:

۵,٧٨٣,١٨١٣,١٢٩,٢۵٧٨۵درآمدھای عملیاتی

(١١٠)(٢,۴٢٠,۴٣۶)(۵,٠٧٢,٣١۴)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٧١٠,٨۶٧٧٠٨,٨٢١٠سود (زيان) ناخالص

(١٧)(۴٧۶,۵۶٣)(۵۵٨,۵٩٠)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٣۴)١٢٨,٣۶۶١٩۵,٠۶٠ساير درآمدھا

٩٧(١٧,۵٧٢)(۴٩۴)سایر ھزینه ھا

(٣٢)٢٨٠,١۴٩۴٠٩,٧۴۶سود (زيان) عملیاتي

(٢۵)(٣٩٠,١٩٠)(۴٨٨,۴۴٠)ھزينه  ھاى مالى

(٩٧)٧۶٨٢۶,٧۴٨سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--(٣۴,٠٩٧)٢۴٠,٠۴٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--٣٢,۵٢٠١٢,٢٠٧سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

--٠٣٧٨سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

٣٢,۵٢٠١٢,۵٨۵١۵٨سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

--(٣,٨۵٠)٠سال ھای قبل



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢مالکان شرکت اصلی

٠٠٠منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٣١)۴٢۶١عملیاتی (ریال)

٣٨(۶٠)(٣٧)غیرعملیاتی (ریال)

۵١۴٠٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

۵١۴٠٠سود (زيان) پايه ھر سھم

۴,٨۵۴١,٣٠۴٢٧٢سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶,۶٩٩۶,۶٩٨سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢سود (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

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢سود (زيان) جامع سال



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

قابل انتساب به:

٣٢,۵٢٠٨,٧٣۵٢٧٢مالکان شرکت اصلی

٠٠٠منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

٧,٠۵٢,٠۶١٨۴٩,۶۶٠۶٢٨,١٢٢١,٠٢٣دارایی ھای ثابت مشھود

--٠٢,٣٢۵٢,٣٢۵سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠سرقفلی

٩۵,٧٧٧٩۵,٧٧٩٩۵,٧٨۶٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

(٩٩)١۶٠١۶٠٢٠,٣۶۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٨١۶,٢٧۶٢٢٣,٣٢١۵۶۴,٣۴١۴۵دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٧,٩۶۴,٢٧۴١,١٧١,٢۴۵١,٣١٠,٩۴٠۵٠٨جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

۶۴,٩۶۴١٧,١٢١۶,٧٣٩٨۶۴سفارشات و پیش پرداخت ھا

۶٧۵,١٣۶۴٣۴,٢۵٩٣۵٩,٨٩۴٨٨موجودی مواد و کاال

١,٨٢٠,۶۶٣١,۴٣۶,٠٩۶١,١۵٧,٢۶١۵٧دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۶٨۴,٠۶٣۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵۴۵موجودی نقد

٣,٢۴۴,٨٢۶٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٩۶٣

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣,٢۴۴,٨٢۶٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٩۶٣جمع دارایی ھای جاری

١١,٢٠٩,١٠٠٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠۶,٠۵٩٢٣٩جمع دارایی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶,٧٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠١,٢۴٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٢,٢١٧٠٠صرف سھام خزانه

۴٠,۴١٩٣٨,٧٩٣٣٨,١۴٩۶اندوخته قانونی

۶,٠۵٧۶,٠۵٧۶,٠۵٧٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴۶,٩٧٠١٨,۴۵٩١٠,٣۶٨٣۵٣سود (زيان) انباشته

--٠(١١,٠۴۵)(٩٠٩)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)

۶,٧٩٢,۵٣٧۵۵۴,۴٨١۵۵۴,۵٧۴١,١٢۵حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٠٠٠٠منافع فاقد کنترل

۶,٧٩٢,۵٣٧۵۵۴,۴٨١۵۵۴,۵٧۴١,١٢۵جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

--٠٠١۴,٠٨۶تسھیالت مالی بلندمدت

١٢١,٣١٣٨٧,١۶٨٧٠,٠٩٢٧٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٢١,٣١٣٨٧,١۶٨٨۴,١٧٨۴۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,٠۶٩,٩۵۴۵٨٧,۴٧٨۴٢٧,۵٨٠١۵٠پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٧٩)١۶,٣١٧٨٢,۶۵٨٧٨,٨٠٨مالیات پرداختنی

(٢۶)۴٠,٨٠٣٣٩,۵٨١۵۵,۴١٠سود سھام پرداختنی

٢,٧٧۴,٧٣٠٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٠۶۴,۵٣۵٣۴تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٣٩٣,۴۴۶٩۶,٧۵٣۴٠,٩٧۴٨۶٠پیش دریافت ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

۴,٢٩۵,٢۵٠٢,٩٠١,٧۵٣٢,۶۶٧,٣٠٧۶١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۴,٢٩۵,٢۵٠٢,٩٠١,٧۵٣٢,۶۶٧,٣٠٧۶١جمع بدھی ھای جاری

۴,۴١۶,۵۶٣٢,٩٨٨,٩٢١٢,٧۵١,۴٨۵۶١جمع بدھی ھا

١١,٢٠٩,١٠٠٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠۶,٠۵٩٢٣٩جمع 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

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠١٠,٣۶٨٠۵۵۴,۵٧۴٠۵۵۴,۵٧۴مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠١٠,٣۶٨٠۵۵۴,۵٧۴٠۵۵۴,۵٧۴مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی
منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

١٣٩٩/١٢/٣٠

٨,٧٣۵٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال
مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵٠٨,٧٣۵

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع سال مالي 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



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

٨٩,۴٣۵٨٩,۴٣۵٠٨٩,۴٣۵فروش سھام خزانه

٢,٢١٧٢,٢١٧٠٢,٢١٧سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

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 تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه
منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٣٢,۵٢٠٣٢,۵٢٠٠٣٢,۵٢٠

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢,۵٢٠٠٣٢,۵٢٠٠٣٢,۵٢٠

(١,۵٠٠)٠(١,۵٠٠)(١,۵٠٠)سود سھام مصوب

۶,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۶,٢٠٠,٠٠٠٠۶,٢٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(۶٧,٩٩۶)٠(۶٧,٩٩۶)(۶٧,٩٩۶)خرید سھام خزانه

٧٨,١٣٢٧٨,١٣٢٠٧٨,١٣٢فروش سھام خزانه

(٣,١٠٠)٠(٣,١٠٠)(٣,١٠٠)سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود
و زیان انباشته

٠٠٠(٨٨٣)٨٨٣٠٠

٠٠٠(١,۶٢۶)١,۶٢۶تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶,٧٩٢,۵٣٧٠۶,٧٩٢,۵٣٧(٩٠٩)۶,٧٠٠,٠٠٠٠٠٠۴٠,۴١٩۶,٠۵٧٠٠۴۶,٩٧٠مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩



صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٩٧)٢٧,٠٣۴٨۵٩,۵٣۴نقد حاصل از عملیات

--٠(۶۶,٣۴١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٨۵٩,۵٣۴(٣٩,٣٠٧)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١٧,۶۶٢١۴,٩٨٠١٨دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٩٠(٢۵۵,٨۶١)(٢۶,٨٢٠)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

(٩٨)٧۶٨۴١,١٧٠دریافت 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

--٠١٢۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

--٠٢,١٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

٩۶(١٩٧,۴۵٢)(٨,٣٩٠)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--۶۶٢,٠٨٢(۴٧,۶٩٧)جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

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

--٠٩١,۶۵١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

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

۴,٨٨٩,۶٧۴٣,۴٧١,٧٨٨۴١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(١۴)(٣,۶٩۴,۵٣۶)(۴,٢١٠,٢٢۶)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩)(٣٩۵,٨٧١)(۴٢٩,٧٣۵)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

٩٨(١۵,٨٢٩)(٢٧٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

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

--(۶۴٣,٢٧٧)٢۴٩,۴٣۵جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

٢٠١,٧٣٨١٨,٨٠۵٩٧٣خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵٣مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۵۶(۵,٣۴٩)(٢,٣۵۶)تاثیر تغییرات نرخ ارز

۶٨۴,٠۶٣۴٨۴,۶٨١۴١مانده موجودی نقد در پايان سال

۶,٢٠٧,٠٣٧٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩



دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

عملیات در حال تداوم:

۵,٧٨٣,١٨١٣,١٢٩,٢۵٧٨۵درآمدھای عملیاتی

(١١٠)(٢,۴٢٠,۴٣۵)(۵,٠٧٢,٣١۴)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٧١٠,٨۶٧٧٠٨,٨٢٢٠سود (زيان) ناخالص

(١٧)(۴٧۶,۵۶٣)(۵۵٨,۵٩٠)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٣۴)١٢٨,٣۶۶١٩۵,٠۵٩ساير درآمدھا

٩٧(١٧,۵٧٢)(۴٩۴)سایر ھزینه ھا

(٣٢)٢٨٠,١۴٩۴٠٩,٧۴۶سود (زيان) عملیاتي

(٢۵)(٣٩٠,١٩٠)(۴٨٨,۴۴٠)ھزينه  ھاى مالى

(٩٧)٧۶٨٢۶,٧۴٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--(٢٩,۵٧۶)٢۴٠,٠۴٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٣٢,۵٢٠١۶,٧٢٧٩۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

--(٣,٨۵٠)٠سال ھای قبل

٣٢,۵٢٠١٢,٨٧٧١۵٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٣٢,۵٢٠١٢,٨٧٧١۵٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩۵)۴٢٨١٩عملیاتی (ریال)

٩۵(٧٩٣)(٣٧)غیرعملیاتی (ریال)

(٨١)۵٢۶ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده
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حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

(٨١)۵٢۶سود (زيان) پايه ھر سھم

۴,٨۵۴١,٩٢٢١۵٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶,۶٩٩۶,۶٩٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام شده محصوالت شركت به واسطه تورم سال ١٣٩٩ و افزايش نرخ تامین مواد اولیه و ھزينه ھاي تولید ، كه خارج از كنترل شركت بود افزايش يافت . اين در حالیست كه به دلیل نرخ ھاي رقابتي فروش و
تولید و تحويل مانده تعھدات شركت ھاي آب و فاضالب از سال ١٣٩٩ در نیمه اول سال ١۴٠٠ ، تناسب میان افزايش نرخ فروش و افزيش نرخ تامین نھاده ھاي تولید وجود ندارد . الزم به توضیح است افزايش سود خالص

شركت نسبت به دوره مالي مشابه سال گذشته به دلیل اصالح نرخ ھاي فروش در نیمه دوم سال ١۴٠٠ و دريافت قسمتي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي دريافتي از شركتھاي آب و فتضالب مي باشد .

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

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٣٢,۵٢٠١٢,٨٧٧١۵٣سود (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

٣٢,۵٢٠١٢,٨٧٧١۵٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٧,٠۵٢,٠۶١٨۴٩,۶۶٠۶٢٨,١٢٢٧٣٠دارایی ھای ثابت مشھود

--٠٢,٣٢۵٢,٣٢۵سرمایه گذاری در امالک

٩۵,٧٧٧٩۵,٧٧٩٩۵,٧٨۶٠دارایی ھای نامشھود

١۶٠١۶٠١۶,٢٢۴٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت
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حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٨١۶,٢٧۵٢٢٣,٣٢١۵۶۴,٣۴١٢۶۶دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٧,٩۶۴,٢٧٣١,١٧١,٢۴۵١,٣٠۶,٧٩٨۵٨٠جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

۶۴,٩۶۵١٧,١٢١۶,٧٣٩٢٧٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

۶٧۵,١٣۶۴٣۴,٢۵٩٣۵٩,٨٩٣۵۵موجودی مواد و کاال

١,٨٢٠,۶۶٣١,۴٣۶,٠٩۶١,١۵٧,٢۶١٢٧دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۶٨۴,٠۶٣۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵۴١موجودی نقد

٣,٢۴۴,٨٢٧٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨٣٧

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣,٢۴۴,٨٢٧٢,٣٧٢,١۵٧١,٩٩۵,١١٨٣٧جمع دارایی ھای جاری

١١,٢٠٩,١٠٠٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠١,٩١۶٢١۶جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶,٧٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠١,٢۴٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

--٠٢,٢١٧٠صرف سھام خزانه

۴٠,۴١٩٣٨,٧٩٣٣٨,١۴٩۴اندوخته قانونی

۶,٠۵٧۶,٠۵٧۶,٠۵٧٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴۶,٩٧٠١٨,۴۵٩۶,٢٢۵١۵۴سود (زيان) انباشته

٠٩٢(١١,٠۴۵)(٩٠٩)سھام خزانه

۶,٧٩٢,۵٣٧۵۵۴,۴٨١۵۵٠,۴٣١١,١٢۵جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری
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حسابرسی شدهحسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠١۴,٠٨۶٠تسھیالت مالی بلندمدت

١٢١,٣١٣٨٧,١۶٨٧٠,٠٩٣٣٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٢١,٣١٣٨٧,١۶٨٨۴,١٧٩٣٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,٠۶٩,٩۵۴۵٨٧,۴٧٨۴٢٧,۵٨٠٨٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٨٠)١۶,٣١٧٨٢,۶۵٨٧٨,٨٠٨مالیات پرداختنی

۴٠,٨٠٣٣٩,۵٨١۵۵,۴١٠٣سود سھام پرداختنی

٢,٧٧۴,٧٣٠٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٠۶۴,۵٣۵٣٢تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٣٩٣,۴۴۶٩۶,٧۵٣۴٠,٩٧٣٣٠٧پیش دریافت ھا

۴,٢٩۵,٢۵٠٢,٩٠١,٧۵٣٢,۶۶٧,٣٠۶۴٨

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۴,٢٩۵,٢۵٠٢,٩٠١,٧۵٣٢,۶۶٧,٣٠۶۴٨جمع بدھی ھای جاری

۴,۴١۶,۵۶٣٢,٩٨٨,٩٢١٢,٧۵١,۴٨۵۴٨جمع بدھی ھا

١١,٢٠٩,١٠٠٣,۵۴٣,۴٠٢٣,٣٠١,٩١۶٢١۶جمع 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

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠۶,٢٢۵٠۵۵٠,۴٣١مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٨,١۴٩۶,٠۵٧٠٠۶,٢٢۵٠۵۵٠,۴٣١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي
سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

١٢,٨٧٨١٢,٨٧٨

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات



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

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٨٧٨٠١٢,٨٧٨

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,٨٧٨٠١٢,٨٧٨سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

٠(۶۴۴)۶۴۴تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

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

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٣٢,۵٢٠٣٢,۵٢٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢,۵٢٠٠٣٢,۵٢٠

(١,۵٠٠)(١,۵٠٠)سود سھام مصوب

۶,٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠۶,٢٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(۶٧,٩٩۶)(۶٧,٩٩۶)خرید سھام خزانه

٧٨,١٣٢٧٨,١٣٢فروش سھام خزانه

(٣,١٠٠)(٣,١٠٠)سود (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

جمع کل

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠(٨٨٣)٨٨٣٠٠

٠(١,۶٢۶)١,۶٢۶تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶,٧٩٢,۵٣٧(٩٠٩)۶,٧٠٠,٠٠٠٠٠٠۴٠,۴١٩۶,٠۵٧٠٠۴۶,٩٧٠مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٩٧)٢٧,٠٣۴٨۵٩,۵٣۴نقد حاصل از عملیات

--٠(۶۶,٣۴١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٨۵٩,۵٣۴(٣٩,٣٠٧)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١٧,۶۶٢١۴,٩٨٠١٨دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٩٠(٢۵۵,٨۶١)(٢۶,٨٢٠)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

--٠۴١,١٧٠دریافت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرس

--٠١٢۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(۶۴)٧۶٨٢,١٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

٩۶(١٩٧,۴۵٢)(٨,٣٩٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--۶۶٢,٠٨٢(۴٧,۶٩٧)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

--٠٩١,۶۵١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

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

۴,٨٨٩,۶٧۴٣,۴٧١,٧٨٧۴١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(١۴)(٣,۶٩۴,۵٣۶)(۴,٢١٠,٢٢۶)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩)(٣٩۵,٨٧٠)(۴٢٩,٧٣۵)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

٩٨(١۵,٨٢٩)(٢٧٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--(۶۴٣,٢٧٧)٢۴٩,۴٣۵جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

٢٠١,٧٣٨١٨,٨٠۵٩٧٣خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۴٨۴,۶٨١۴٧١,٢٢۵٣مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۵۶(۵,٣۴٩)(٢,٣۵۶)تاثیر تغییرات نرخ ارز

۶٨۴,٠۶٣۴٨۴,۶٨١۴١مانده موجودی نقد در پايان سال

۶,٢٠٧,٠٣٧٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩



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

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست
این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

فروش
داخلي:

لوله ھاي
نشکن

۶٨۶,٧١۶٢١,٧٨٠٢١,٧٨٠٣١٠,٢۵٧,١١٧۶,٧۵٧,۴٠٠(٢,٠۴٢,٩٩٢)۵۶۴,١٢٣١٠,٨٣٨١١,٣٧٣٢۴٠,٠١۶,۵٣٠٢,٧٢٩,٧٠٨(١,٣۵٢,٧۴٢)٢٢,٠٠٠١٣,٣۴٧١٣,۵٨٠١۴١,١۵٣,۵٣۵١,٩١۶,٨۶۵تن

٧٢,٩۶٩٢,٠٠٠٢,٠٠٠۴۴٠,٠٠٠,٠٠٠٨٨٠,٠٠٠(۴٧٠,٢٧۴)۵۴,٢۴٢١,۴۵۵١,۵٨٠٣۴٣,٨٢۴,۶٨۴۵۴٣,٢۴٣(٢۵۴,۵٣٧)٢,٠٠٠١,۵٩٧١,۴۴١٢١۴,٢٨١,٠۵۵٣٠٨,٧٧٩تنديگ شوفاژ

سايرمحصوالت
چدني

١,٠٣٠١,٠٣٠۴۵٧,٠٨٧,٣٧٩۴٧٠,٨٠٠(٨١,۵٣٩)(٣۶٧,٢۵١)٧٨٨٧۵٠٣٨٠,٩۴٩,٣٣٣٢٨۵,٧١٢(١٠,۶۴۵)(١٩٣,١١٨)١,٠٠٠۴۵٠۴٩٨٣۶۶,۴١١,۶۴٧١٨٢,۴٧٣تن

جمع فروش
داخلی

١۵,٣٩۴١۵,۵١٩٢,۴(١,٨٠٠,٣٩٧)٠٨,١١٧۶٠٧,٧٢٠١٣,٠٨١١٣,٧٠٣٣,۵۵٨,۶۶٣(٢,٨٨٠,۵١٧)۶٧٨,١۴۶٢۴,٨١٠٢۴,٨١٠٨,١٠٨,٢٠٠

فروش
صادراتی:

٧٩۵٠٠٠٠(۵,۴۵١)۴٣٢١٧١٧٣۶٧,۴١١,٧۶۵۶,٢۴۶(٢٠٩)٠٢٢٣٢٠,۵٠٠,٠٠٠۶۴١تنديگ شوفاژ

لوله ھاي
نشکن

١٠,٢۶٠١٠,٢۶٠٢٠٨,١٨٧,١٣۵٢,١٣۶,٠٠٠(٣۵,٠۵٢)(٢,٠٩٩,٩٣٢)۶٣,٧٣٢١٢,٨٧٠١٢,۶٨٩١۶٢,٧٢٩,٩٢۴٢,٠۶۴,٨٨٠(۵۴۶,٧٧۴)١١,٠٠٠۵,۶٣۵۵,۶٣۵١٠٨,٣۴١,٧٩٢۶١٠,۵٠۶تن

سايرمحصوالت
چدني

۶۶,٩٧٨٣٠۵٣٠۵۶٢۵,۴٠٩,٨٣۶١٩٠,٧۵٠(٨۶,۴١۴)٣۶,٩٣٨٣٠۵٢۵٨۵٩۴,۵۴٢,۶٣۶١۵٣,٣٩٢(٧٣,٠۵۵)٠٢٧۴٢٧۴۴٠١,۴٣۴,٣٠٧١٠٩,٩٩٣تن

جمع فروش
صادراتی

۵,٩١١۵,٩١١٧٢١,١۴٠(۶٢٠,٠٣٨)١٠١,١٠٢١٣,١٩٢١٢,٩۶۴٢,٢٢۴,۵٣٢,٧٢١١٠(٢,١٩١,٧٩٧)١٨,۵۶۵١٠,۵۶۵٢,٣٢۶,٧۵٠

درآمد ارائه
خدمات:



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠ساير

٧١٠,٨۶٧٣۵,٣٧۵٣۵,٣٧۵١٠,۴٣۴,٩۵٠(۵,٠٧٢,٣١۴)٧٠٨,٨٢٢٢۶,٢٧٣٢۶,۶۶٧۵,٧٨٣,١٨١(٢,۴٢٠,۴٣۵)٢١,٣٠۵٢١,۴٣٠٣,١٢٩,٢۵٧جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سال مالیشرح
١٣٩۵/١٢/٣٠

سال مالی
١٣٩۶/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٧/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٨/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالی
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١,٠۵۶,٨١١١,٨١۶,٩۵٢٢,٠۶٢,٨٧٣١,٩٨٣,٩٢١٣,١٢٩,٢۵٧۵,٧٨٣,١٨١١٠,۴٣۴,٩۵٠مبلغ فروش

مبلغ بھای تمام
شده

(۶۵٨,٢۶٩)(١,١٣۴,٣٢٠)(١,۵۵٢,۶٧٢)(١,۴٣۵,٣٨٢)(٢,۴٢٠,۴٣۵)(۵,٠٧٢,٣١۴)(٨,٧٣۶,٩۴٨)

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

با عنايت به بودجه سال ١۴٠١ كشور در بخش آب و افزايش بودجه ھاي آبرساني كشور ، برنامه تولید و فروش سال ١۴٠١ شركت ، حدود ٣۵,٣٧۵ تن انواع محصوالت به مبلغ ١٠,۴٣۴,٩۵٠ میلیون لایر برآورد مي گرددد
كه شركت كلیه برنامه ھاي الزم جھت تحقق اين ھدف را پیش بیني نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ فروش
محصوالت

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

نرخ فروش محصوالت شركت بر اساس قیمت مصوب شركت صورت مي پذيرد كه بر اساس تغییرات قیمت عوامل تولید (از جمله مواد اولیه و انرژي و ....) در
مقاطع مورد نیاز بازنگري مي گردد .

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

١,۴٧٩,۵٧٣٣,٣٨٣,١٩٣۶,٩٣١,١٧٢مواد مستقیم مصرفی

٢۴٧,٣٩٣٣٧۵,٧٣٧۵٢۶,٠٣٢دستمزدمستقیم تولید



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

۶٠٩,٣۵٠١,٢٧۴,۶٣٧١,۵٢٢,٠٧٠سربارتولید

٢,٣٣۶,٣١۶۵,٠٣٣,۵۶٧٨,٩٧٩,٢٧۴جمع

٠٠(١٧,۵٧٢)ھزينه جذب نشده درتولید

٢,٣١٨,٧۴۴۵,٠٣٣,۵۶٧٨,٩٧٩,٢٧۴جمع ھزينه ھاي تولید

(٢۴٢,۵٢۶)٣١,٨٣۶٢٩,۵٩٨خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢,٣۵٠,۵٨٠۵,٠۶٣,١۶۵٨,٧٣۶,٧۴٨بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١۶٨,۴٩٩١٩٣,۶٢٢١٨۴,۴٧٣موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(١٨۴,٢٧٣)(١٨۴,۴٧٣)(١٩٣,۶٢٢)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢,٣٢۵,۴۵٧۵,٠٧٢,٣١۴٨,٧٣۶,٩۴٨بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٩۴,٩٧٨٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

٢,۴٢٠,۴٣۵۵,٠٧٢,٣١۴٨,٧٣۶,٩۴٨جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

شركت ھیچگونه تغییر در نحوه محاسبات بھاي تمام شده محصوالت خود در سال ١۴٠١نسبت به سال ١۴٠٠ 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 .

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست
این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده
- میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

لوله ھاي
نشکن

١,٠٨٣١٠١,٠١٢,٠٠۴١٠٩,٣٩۶٢٣,۶٠٨١٧۶,٢۶٩,١٨٨۴,١۶١,٣۶٣٠٠٠٢۴,٠۶٢١٧٢,٩٧۴,١۵٠۴,١۶٢,١٠۴۶٢٩١٧٢,٧۴٢,۴۴٨١٠٨,۶۵۵تن

١٩٠٢٧١,٨١۵,٧٨٩۵١,۶۴۵١,۴۴۴٢٩٧,٧٧٢,٨۵٣۴٢٩,٩٨۴٠٠٠١,۵٩٧٢٨۵,٨٧۶,٠١٨۴۵۶,۵۴۴٣٧۶٧٧,٩٧٢,٩٧٣٢۵,٠٨۵تنديگ شوفاژ



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده
- میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

سايرمحصوالت
چدني

٧٢۴۵٢,۵١٣,٨٨٩٣٢,۵٨١١,٠٨٧۴٣۴,٠۵۵,١٩٨۴٧١,٨١٨٠٠٠١,٠٠٨۴۵٠,٠۶۵,۴٧۶۴۵٣,۶۶۶١۵١٣٣۵,٩٨٠,١٣٢۵٠,٧٣٣تن

١٩٣,۶٢٢۵,٠۶٣,١۶۵٠۵,٠٧٢,٣١۴١٨۴,۴٧٣جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

شرح
محصول

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده
- میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

لوله ھاي
نشکن

۶٢٩١٧٢,٧۴٢,۴۴٨١٠٨,۶۵۵٣٢,٠۴٠٢٢٨,٧٨٨,٧٩۵٧,٣٣٠,٣٩٣٠٠٠٣٢,٠۴٠٢٢٨,٧٨٨,٧۶۴٧,٣٣٠,٣٩٢۶٢٩١٧٢,٧۴۴,٠٣٨١٠٨,۶۵۶تن

٣٧۶٧٧,٩٧٢,٩٧٣٢۵,٠٨۵٢,٠٠٠٣٧٩,١٣١,۵٠٠٧۵٨,٢۶٣٠٠٠٢,٠٠٠٣٧٩,۶۵٧,۵٠٠٧۵٩,٣١۵٣٧۶۴٩,۵۴٠,۵۴١٢۴,٠٣٣تنديگ شوفاژ

سايرمحصوالت
چدني

١۵١٣٣۵,٩٨٠,١٣٢۵٠,٧٣٣١,٣٣۵۴٨۵,۴۶٢,١٧٢۶۴٨,٠٩٢٠٠٠١,٣٣۵۴٨۴,٨٢۴,٧١٩۶۴٧,٢۴١١۵١٣۴١,۶١۵,٨٩۴۵١,۵٨۴تن

١٨۴,۴٧٣٨,٧٣۶,٧۴٨٠٨,٧٣۶,٩۴٨١٨۴,٢٧٣جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:



دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

١١٠٩۵,١٢٧,٢٧٣١٠,۴۶۴٢١,٠۵٢١٢٧,٩٩١,٩٢۵٢,۶٩۴,۴٨۶٢٠,٣٩٧١٢٨,٠٣٢,١۶٢٢,۶١١,۴٧٢٧۶۵١٢٢,١٩٣,۴۶۴٩٣,۴٧٨تنآھن قراضه

۴۶٣۶۵,۴۵۶,۵٢٢١۶,٨١١١,۶٣٣۴٧٢,۴٢۶,٢٠٩٧٧١,۴٧٢١,۶٣١۴۶۶,۵٢١,١۵٣٧۶٠,٨٩۶۴٨۵٧٠,۵۶٢,۵٠٠٢٧,٣٨٧تنمواد افزودني ذوب

٠٠٠٢,٨٠٩٣,٨۵٣,۶٨۵١٠,٨٢۵٢,٨٠٩٣,٨۵٣,۶٨۵١٠,٨٢۵٠٠٠تنمالت سیمان

٢٧,٢٧۵٣,۴٧۶,٧٨٣٣,٣٨٣,١٩٣١٢٠,٨۶۵جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٢٧,٢٧۵٣,۴٧۶,٧٨٣٣,٣٨٣,١٩٣١٢٠,٨۶۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٧۶۵١٢٢,١٩٣,۴۶۴٩٣,۴٧٨۴٠,٠٠٠١۶٠,١٩٢,٨۵٠۶,۴٠٧,٧١۴٣۵,۶۵٨١۵٩,٣٩٠,٨۵٢۵,۶٨٣,۵۵٩۵,١٠٧١۶٠,١٠٠,۴۵٠٨١٧,۶٣٣تنآھن قراضه

۴٨۵٧٠,۵۶٢,۵٠٠٢٧,٣٨٧٢,٢۵٠۶٠٢,۴۶٨,٠٠٠١,٣۵۵,۵۵٣٢,٠٠٠۶٠١,٨۶۵,۵٠٠١,٢٠٣,٧٣١٢٩٨۶٠١,٣٧٢,۴٨٣١٧٩,٢٠٩تنمواد افزودني ذوب

٠٠٠۴,۵٠٠٩,٧۵١,۵۵۶۴٣,٨٨٢۴,۵٠٠٩,٧۵١,۵۵۶۴٣,٨٨٢٠٠٠تنمالت سیمان

١٢٠,٨۶۵٧,٨٠٧,١۴٩۶,٩٣١,١٧٢٩٩۶,٨۴٢جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

١٢٠,٨۶۵٧,٨٠٧,١۴٩۶,٩٣١,١٧٢٩٩۶,٨۴٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید
مواد اولیه

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی
به ١۴٠١/١٢/٢٩

بھاي مواد اولیه مورد مصرف در خط تولید لوله ھاي چدن (آھن قراضه) متاثر از قیمت بازار مي باشد و افزايش يا كاھش بھاي آن در قیمت تمام شده محصول اثر دارد . الزم
به توضیح است حدود ٢٠ درصد از وزن محصول تولیدي ، وزن مالت سیمان مي باشد.



«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست
این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ھزینه ھای سربار و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١١١,۴٢٩١٩١,٣١٨٢۶٢,١٠۴١۵١,۵٢۴١٩٨,١١۵٢٧٠,۵۵٣ھزینه حقوق و دستمزد

۵۴,۵٨١٩۶,٣۵٩١٠۵,٩٩۵٣,٠۴٠۴,٣٧١۴,٨٧٩ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق،
گاز و سوخت)

۴۶,۴١٠٢٠٩,۵۴۴٢۴٣,١۵٨١,٠٨۴٢,٩٧۵۵,٣٨۵

٢٩٠,٣٣٧۵٨١,١١٢٧١۴,۴٨۶٨,٨٠٢٢,٠٢٠۶۶,٨۶٨ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٣١,٩٢١٢۴,۵٠١۵٣,٠١۴ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزینه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزینه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠۴٩,٢٨۵١۵٧,٨۶٠۴١٧,٣٩۶

١٠۶,۵٩٣١٩۶,٣٠۴١٩۶,٣٢٧٢٣٠,٩٠٧١۶٨,٧۴٨٢۶٩,٢٢۴سایر ھزینه ھا

۶٠٩,٣۵٠١,٢٧۴,۶٣٧١,۵٢٢,٠٧٠۴٧۶,۵۶٣۵۵٨,۵٩٠١,٠٨٧,٣١٩جمع

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

برآورد دوره
١٢ ماھه

منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

با توجه به پیش بیني تورم سال آينده ، از سرفصل ساير ھزينه ھاي سربار ، مبلغ ۶٧ میلیارد لایر مربوط به پیش بیني ھزينه خدمات فني،تخصصي و نگھداري تجھیزات و مبلغ ۶٠ میلیارد لایر مربوط به
پیش بیني ھزينه اياب و ذھاب مي باشد . در سرفصل ساير ھزينه ھاي اداري و تشكیالتي نیز مبلغ ۴۴ میلیارد لایر مربوط به پیش بیني ھزينه حاصل از واگذاري اسناد خزانه اسالمي مي باشد . در

ساير سرفصل ھا نیز افزايش ھزينه با پیش بیني تورم سال ١۴٠١ لحاظ شده است . ھمچنین شركت بر مبناي پیش بیني میزان فروش محصوالت و تورم سال ١۴٠١ اقدام به پیش بیني ھزينه حمل در
سال ١۴٠١ نموده است .

وضعیت کارکنان



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵٠١۵٠١۵٠تعداد پرسنل تولیدی شرکت

٣٢۵٣١٩٣١٩تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزی

٣,۴٠٩,٩٢٧۶٩٢,١٢۵٩,٠٨۶,٩۴٢٢,٢٢۴,۵١٨٩,٩۶٩,٠٠٠٢,۴٩٢,٢۵٠دالرمنابع ارزی طی دوره

١٩٠,۵۴۵٢٩,٠١۵٠٠٠٠يورومنابع ارزی طی دوره

٠٠٠٠٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

٠٠٠٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره

٩٣٣,٧٢٢٢١٧,٩٧۴٢,۵۴٨,٠۵٧۶١٩,٢۴٨٢۵۴,٨٠۶۶١,٩٢۵دالرداراییھای ارزی پایان دوره

۴١,٠٢۵١١,۴٨۴۴٢,٧۶١١١,۴٨٣۴,٢٧۶١,١۴٨يوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٠٠,٢٨۶۶,٣٨١١٠٠,٢٨۶۶,۵٢۶١٠٠,٢٨۶۶,۵٢۶درھمداراییھای ارزی پایان دوره

۴٧,٠٠٠٧۴٧,٠٠٠٩۴٧,٠٠٠٩دينار عراقداراییھای ارزی پایان دوره

٢۶,١٨٩۶,١١۴۵٢۶,٢٠٢١٢۵,٧۶٠۵٢,۶٢٠١٢,۵٧۶دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

٧٧,٨۶۶٢١,٧٩۶٨٠,٧۶۶٢١,۴۴۶٨,٠٧٧٢,١۴۵يوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

٠٠٠٠٠٠دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست
این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

ھزینه ھای
برآوردی ریالی
طرح - میلیون

ریال

ھزینه ھای
برآوردی

ارزی طرح

نوع
ارز

ھزینه ھای انجام
شده تا تاریخ

- ١۴٠٠/١٢/٢٩
میلیون ریال

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل
طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردی فیزیکی طرح
در تاریخ ١۴٠١/١٢/٢٩

تاریخ
برآوردی

بھره برداری
از طرح

تشریح تاثیر
طرح در

فعالیتھای آتی
شرکت

توضیحات



توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

-

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام
شرکت

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون ریال

ايتوک
آبرسان
ايرانیان

۶٣١٢۶١٣٩٩/١٢/٣٠٠۶٣١٢۶٠٠٠۶٣١٢٠٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

BOT شركت ايتوك آبرسان ايرانیان در سال ١٣٩٣ توسط كنسرسیومي از آب و فاضالب و سرمايه گذاري شركت ھاي لوله و ماشین سازي ايران (سھامي عام) و توسعه خط لوله ھامون (سھامي خاص) بصورت قراداد
شروع به كار كرد و به دلیل عدم امكان تامین مالي پروژه و باالگرفتن اختالف با سرمايه پذير ، نھايتاً در سال ١٣٩۵ ھريك از طرفین خاتمه پیمان را به قصور طرف مقابل به يكديگر ابالغ نمودند و شركت به در حال توقف

تبديل گرديد . در حال حاضر نیز با توجه به مسايل باقي مانده بین كارفرماي پروژه و شركت ايتوك آبرسان ايرانیان ، موضوع از طريق مراجع قضايي در حال پیگیري مي باشد .

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست
این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢٩,۴١٩٨۴,٣٣٣١٠,٠٠٠سود(زيان) تسعیر دارايیھاي ارزي

١١٣,٢۶٢٠٠درآمد ارائه خدمات

۵٢,٣٧٨۴۴,٠٣٣٣٠,٠٠٠ساير درآمدھا ي عملیاتي

١٩۵,٠۵٩١٢٨,٣۶۶۴٠,٠٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٧,۵٧٢٠٠ھزينه ھاي جذب نشده

٠۴٩۴٠ساير ھزينه ھاي عملیاتي

١٧,۵٧٢۴٩۴٠جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

١٨٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٧٧۴,٧٣٠٠٠٢,٧٧۴,٧٣٠٠۴٨٨,۴۴٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال
مالی تا پایان دوره

٠٠

٢,٠٩۵,٢٨٣٢,٧٧۴,٧٣٠٠٢,٧٧۴,٧٣٠٠۴٨٨,۴۴٠جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

۴٨٨,۴۴٠

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

١٨٢,٧٧۴,٧٣٠۴,٠٠٠,٠٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٠۶٣٠,٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا



برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال
مالی تا پایان دوره

٠٠

٢,٧٧۴,٧٣٠۴,٠٠٠,٠٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠٠۶٣٠,٠٠٠جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

۶٣٠,٠٠٠

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 محصوالت 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 ١۴٠١ بوده و برآورد مي گردد با توجه به میزان تولید ١۴٠١ و افزايش سقف تسھیالت ، ھزينه مالي افزايش يابد .

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢,١٣٣٧۶٨٠سود حاصل از سپرده ھاي سرمايه گذاري

١٢۶٠٠سود حاصل از سرمايه گذاري در سھام شرکتھا

٢۴,۴٨٨٠٠ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي

٢۶,٧۴٧٧۶٨٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٢٢٢,١۶٨۶٠,٠٠٠سود(زيان) ناشي از حفظ قدرت خريد اسناد خزانه

٢,٢١۵١۴,٩۴٩٠سود(زيان) ناشي از فروش و برکناري دارايي ثابت

٠٠(۴١,٧۵١)تفاوت مالیات و ارزش افزوده

۵,٠٠٠(١,٣٩١)٩,۶٠٩سود(زيان) ناشي از فروش مواد اولیه

٣۵١۴,٣١٧۵,٠٠٠ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي

٢۴٠,٠۴٣٧٠,٠٠٠(٢٩,۵٧۶)جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال
مالی گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در
سال مالی گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالی گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال
مالی گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود
سال مالی جاری

١٨,۴۵٩١,٣٠٠١٢,٨٧٧١,۵٠٠١٠

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 ماليبرآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

مبلغ ۶٩.٩٩٩ میلیون لایر در سرفصل ساير درآمدھاي عملیاتي بابت بخشي از حفظ قدرت خريد دريافتي از محل اسناد خزانه اسالمي مي باشد .

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن
است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


