
اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی

44,000,000سرمایه ثبت شده:معدني و صنعتي چادرملوشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:کچادنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی 12 ماھه منتھی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)131004کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل

معدني و صنعتي چادرملوبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. 1-صـورت ھاي مـالي تلفیقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سـھامي عام) شـامل صورت وضعیت ھاي مالي به تـاريخ 29  اسفند 1398 و 

صـورت ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي (1) تا (40) توسط اين مؤسسه، 
حسابرسي شده است. 

                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. 2- مسئولیت تھیه صـورت ھاي مالي ياد شده طبق استانـداردھاي حسـابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طـراحي، اعمال و حفظ 

کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه صـورت ھاي مالي است به گونه اي که اين صورت ھا، عاري ازتحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. 3-مسئولیت اين موسسه، اظھارنظر نسبت به صـورتھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صـورت ھاي 
مالي، اطمینان معقول کسب شود.  

حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشاء شده درصـورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به 
قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صـورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به 

تھیـه و ارائـه صـورت ھاي مالي به منظـور طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل ھاي 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 ھیئت مديره و نیز 

ارزيابي کلیت ارائـه صـورت ھاي مالي است.  
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر مشروط نسبت به      صـورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. 

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

                        

مبانی اظھار نظر مشروط

 
                            4. 4-به شرح يادداشت 30 توضیحي صورت ھاي مالي، سازمان امور مالیاتي علیرغم قوانین و آراي نھادھاي مختلف ذيصالح و نظارتي، ھمچنان اقدام به 

مطالبه مالیات عملکرد از شرکت مي نمايد. شرکت ھرچند به برخورداري از معافیت ھاي قانوني براي مالیات عملکرد سنوات گذشته معتقد بوده و عنوان نموده که اقدامات الزم را 
حتي تا مرحله استرداد ادامه خواھد داد، اما براي جلوگیري از اقدامات اجرايي، اقدام به پرداخت يا احتساب ذخیره مالیات عملکرد تا پايان سال 1396 نموده است. با توجه به نحوه 
عمل سازمان امور مالیاتي، مبالغ ديگري براي عملکرد سال ھاي 1397 و 1398 شرکت مورد مطالبه قرار خواھد گرفت که با توجه به رويه ھاي متفاوت سازمان امور مالیاتي، امکان 

تعیین مبلغ دقیق آن وجود نداشته است.
 

                        



اظھار نظر مشروط

 
  .5                            

 به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صـورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) در تاريخ 29 
اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، 

به نحو مطلوب نشان مي دھد. 

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            6. 6- مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين 

مؤسسه نسبت به صورت ھاي مالي، در برگیرنده، اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت 
ھاي مالي، مسئولیت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا 
تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتیکه اين مؤسسه به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين 

نتیجه رسیده است که "ساير اطالعات" که بر مبناي اطالعات شرکت اصلي تھیه شده است به شرح بند 4 مندرج در مباني اظھار نظر مشروط حاوي تحريف با اھمیت است.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            7. 7-توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سھام به الزامات مواد 240 و 148 اصالحیه قانون تجارت در خصوص مھلت و چگونگي پرداخت سود سھام مصوب جلب 

مي شود.
8. 8-معامالت مندرج در يادداشت توضیحي (37) پیوست صـورت ھاي مالي براي سال مالي منتھي به 29 اسفند ماه 1398 به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه 

قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره شرکت، در قالب صـورت ھاي مالي گزارش گرديده اند، مورد بررسي قرار گرفته است. معامالت مذکور 
با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواھدي 

حاکي از اينکه اين معامالت با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-گزارش ھیئت مديره، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام ارائه گرديده، 
مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج درگزارش مذکور با 

اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. 10-در خصوص ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار و دستورالعمل ھاي مربوطه، موارد زير قابل توجه مي باشد: 

-پرداخت سود تقسیم شده مصوب، طبق برنامه اعالم شده (بند 2 ماده 5 دستور العمل انضباطي).  
-مفاد ماده 15 دستورالعمل حاکمیت شرکتي در خصوص تشکیل کمیته انتصابات. 

-میزان کمک ھاي بال عوض پرداخت شده به اشخاص ثالث (مربوط به انجام مسئولیت ھاي اجتماعي شرکت) طي سال مورد گزارش جمعا  99,034 میلیارد لایر بوده است (ماده 19 
دستور العمل انضباطي).  

-افشا صور ت ھاي مالي میان دوره اي شش ماھه حسابرسي شده يکي از شرکت ھاي فرعي و تلفیقي شرکت اصلي و ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ساالنه به اداره ثبت 
شرکت ھا در موعد مقرر (بند ھاي 4، 5 و 10 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشا اطالعات). 

-در ارتباط با رعايت مفاد دستورالعمل کنترل ھاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار و فرابورس ايران، در چارچوب چک لیست ابالغي و با در نظر گرفتن محدوديت 
ھاي ذاتي کنتر ل ھاي داخلي، اين موسسه به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در              چک لیست مذکور، برخورد نکرده است.

11. 11-در خصوص میزان سود قابل تقسیم توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سھام را به يادداشت توضیحي 40 صورت ھاي مالي، مفاد بند 4 اين گزارش و وضعیت تأمین مالي 
طرح ھا و سرمايه گذاري ھاي آتي شرکت جلب مي نمايد.

12. 12-در اجراي ماده (33) دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک 
 لیست ھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين مؤسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از عدم رعايت قوانین و 

مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
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صورت سود و زیان تلفیقی

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

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

۴٨ ٨٠,۶٧١,۴٢١ ١١٩,٧٠۴,۶٧۴ درآمدھای عملیاتی 

(٣۵) (۵٣,۶۴٩,۴٧۵) (٧٢,۵٨٨,۵٩٨) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

٧۴ ٢٧,٠٢١,٩۴۶ ۴٧,١١۶,٠٧۶ سود (زيان) ناخالص 

(٢۶) (٧٢۴,۵٧۴) (٩١١,۴٢٩) ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

-- ۴٩,٧٨٠ ٠ ساير درآمدھا 

٩٠ (٢٣۴,٩۴۴) (٢٢,٣۶۶) سایر ھزینه ھا 

٧٧ ٢۶,١١٢,٢٠٨ ۴۶,١٨٢,٢٨١ سود (زيان) عملیاتي 

-- ٠ (٢٧٠,٠٠۴) ھزينه  ھاى مالى 

۵٨٠ ١,٠٣۴,٢۵٩ ٧,٠٢٩,۵١٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

١۶٨ ٧۵,٢۴٢ ٢٠١,٧٣٢ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٩۵ ٢٧,٢٢١,٧٠٩ ۵٣,١۴٣,۵١٩ سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته 

-- ١,۶۶۵,۵۵١ (١,۴٨٢,٠۶۴) سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته 

٧٩ ٢٨,٨٨٧,٢۶٠ ۵١,۶۶١,۴۵۵ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 



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

حسابرسی شده

ھزینه مالیات بر درآمد: 

(۴٣٩) (۴٩,۶٣٩) (٢۶٧,٣١٩) سال جاری 

-- ٠ (٣,۶۶٧,۶٩۴) سال ھای قبل 

۶۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١ ۴٧,٧٢۶,۴۴٢ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

۶۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١ ۴٧,٧٢۶,۴۴٢ سود (زيان) خالص 

قابل انتساب به: 

۶۵ ٢٨,٨٠٩,۴۶۵ ۴٧,۶١٩,٣٣٠ مالکان شرکت اصلی 

٢٨٠ ٢٨,١۵۶ ١٠٧,١١٢ منافع فاقد حق کنترل 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

١٩ ٧٧٩ ٩٢۴ عملیاتی (ریال) 

٩۵ ٨١ ١۵٨ غیرعملیاتی (ریال) 

٢۶ ٨۶٠ ١,٠٨٢ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

٢۶ ٨۶٠ ١,٠٨٢ سود (زيان) پايه ھر سھم 

٢۶ ٨۶١ ١,٠٨۵ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠ سرمایه 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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

حسابرسی شده



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

حسابرسی شده

۶۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١ ۴٧,٧٢۶,۴۴٢ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

٠ ٠ مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود 

٢١٣ ٨٧٧,۵٣٢ ٢,٧۴۵,۵٣٨ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

٢١٣ ٨٧٧,۵٣٢ ٢,٧۴۵,۵٣٨ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 

٧٠ ٢٩,٧١۵,١۵٣ ۵٠,۴٧١,٩٨٠ سود (زيان) جامع سال 

قابل انتساب به: 

۶٨ ٢٩,۴٩٣,۴٠٠ ۴٩,۵١٢,٢۶۶ مالکان شرکت اصلی 

٣٣٣ ٢٢١,٧۵٣ ٩۵٩,٧١۴ منافع فاقد حق کنترل 

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارایی ھای غیرجاری 

۴ ۴٣,۴۶١,٢٧٣ ۴٢,٢١١,١٣۵ ۴۵,٣٢٩,٠٠٨ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ ٠ سرقفلی 

(١٨) ١۴۵,۵٠٣ ١٢٩,١٢۴ ١١٨,٩٩٢ دارایی ھای نامشھود 

١٨٢ ٨,٩۵١,۶٩۴ ١۶,٠٩٢,٠۵٣ ٢۵,٢٣١,١٧٨ سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته 

۵٣۶ ١٩١,٠٨١ ١,١٧٣,۶٢٣ ١,٢١۵,۶٣٩ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

٣۶ ۵٢,٧۴٩,۵۵١ ۵٩,۶٠۵,٩٣۵ ٧١,٨٩۴,٨١٧ جمع دارایی ھای غیرجاری 



به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھای جاری 

٣۵٧ ٢,٣٩۴,۵٢۴ ١٣,۴۴٧,٣٠٣ ١٠,٩۴۴,۶٣٠ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

٢۶۴ ٩,٧٠٧,٩۴٢ ١۵,٣٠٩,٠٢۶ ٣۵,٣۶۶,۶٨٣ موجودی مواد و کاال 

٢۵٩ ۵,٠٨٠,٩٨١ ١٠,٢٩٢,١٣٠ ١٨,٢٢٩,٢۵٣ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ١٣,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ ١٣,٠٠٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٢٣۶ ۴,٠٩۵,٩۵٨ ۵,۵۴٣,۵٢٩ ١٣,٧۴٣,٧٧٧ موجودی نقد 

 ٧٨,٢٩٧,٣۴٣ ۴۴,۶٠۴,٢١,٢٩٢ ٩٨٨,۴٠۵ ٢۶٨

-- ٢٠,٣٣٠ ١٠۴,١٣۶ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٢۶٧ ٢١,٣١٢,٧٣۵ ۴۴,٧٠٩,١٢۴ ٧٨,٢٩٧,٣۴٣ جمع دارایی ھای جاری 

١٠٣ ٧۴,٠۶٢,٢٨۶ ١٠۴,٣١۵,٠۵٩ ١۵٠,١٩٢,١۶٠ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٣١ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ ١٠,۵٩۵,٠٢٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

۶٢ ٢,٧٢٢,۶۶٨ ٣,٣۵٠,٨٨٠ ۴,۴٠٠,٨٨٠ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا 

٣۴٣ ۶١٩,٣٧١ ٨۶٣,٧۵۶ ٢,٧۴۵,۵٣٨ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٣۴٩ ١٢,٠٧٢,٠۵٧ ٢٨,۶٧٠,٣٣۶ ۵۴,٢۵۶,٧٣۵ سود (زيان) انباشته 

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

 ٠ ٠ ٠

١٣٧ ۴٨,٩١۴,٠٩۶ ٧٣,۴٣٨,٢٨٧ ١١۵,٩٩٨,١٧٣ حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 

١٠٨ ١,۶٠٨,١۵٢ ٢,۶۶٨,۵١٠ ٣,٣٣٩,٢٧۶ منافع فاقد کنترل 



به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١٣۶ ۵٠,۵٢٢,٢۴٨ ٧۶,١٠۶,٧٩٧ ١١٩,٣٣٧,۴۴٩ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

-- ٢۴٩,٢٠۶ ١۵٢,۴٧۴ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۵٧ ١٢٠,١۵۴ ١۵۴,٧٧٣ ١٨٨,٩۶٢ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

(۴٩) ٣۶٩,٣۶٠ ٣٠٧,٢۴٧ ١٨٨,٩۶٢ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

٩١ ١٣,۵٨۴,۵٢۶ ٢٠,١٣٢,۵٣۶ ٢۶,٠٠١,٣٨٢ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

(٣٩) ١,۴١۴,٧٩٢ ۴,٩٣۶ ٨۶١,۵٧۶ مالیات پرداختنی 

(٧۶) ١,٧٧١,٠٣١ ٢,١٨٨,٧٢٨ ۴٣٢,۵١٢ سود سھام پرداختنی 

(٧٣) ۴,٣٩٩,٠٣۴ ٣,٧۵۴,۶١٣ ١,١٨۶,٠١۶ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

٩ ٢,٠٠١,٢٩۵ ١,٨٢٠,٢٠٢ ٢,١٨۴,٢۶٣ پیش دریافت ھا 

 ٣٠,۶۶۵,٧۴٢٧,٩٠١,٠١ ٩۵ ٢٣,١٧٠,۶٣٢ ٧٨

٠ ٠ ٠ بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش 

٣٢ ٢٣,١٧٠,۶٧٨ ٢٧,٩٠١,٠١۵ ٣٠,۶۶۵,٧۴٩ جمع بدھی ھای جاری 

٣١ ٢٣,۵۴٠,٠٣٨ ٢٨,٢٠٨,٢۶٢ ٣٠,٨۵۴,٧١١ جمع بدھی ھا 

١٠٣ ٧۴,٠۶٢,٢٨۶ ١٠۴,٣١۵,٠۵٩ ١۵٠,١٩٢,١۶٠ جمع 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

۵٠,۵٢٢,٢۴٨ ۴٨,٩١۴,٠٩۶١,۶٠٨,١۵٢ ٠ ۶١٩,٣٧١١٢,٠٧٢,٠۵٧ ٠ ٠ ٠٢,٧٢٢,۶۶٨ ٠ ٠ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 



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

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

مانده تجدید ارائه شده در
 ١٣٩٧/٠١/٠١

٣٣,۵٠٢,٧٢٢ ٠ ٠ ٠٠,٠٠٠,۶۶٠ ٠ ٨ ۶١٩,٣٧١١٢,٠٧٢,٠۵٠ ٧ ۴٨,٩١۴,٠٩۶١,۶٠٨,١۵٢ ۵٠,۵٢٢,٢۴٨

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

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

منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

٢٨,٨٠٩,۴۶۵ ٢٨,٨٠٩,۴۶۵ ٢٨,١۵۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ 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

 ٠٢٨,٨٠٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,۴۶۵ ٢٨,٨٠٩ ٠,۴۶۵ ٢٨,١۵۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١

سایر اقالم سود و زیان جامع پس
از کسر مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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

 ٠٢٨,٨٠٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,۴۶۵ ٢٨,٨٠٩ ٠,۴۶۵ ٢٨,١۵۶ ٢٨,٨٣٧,۶٢١

(١١,٠۵١,۵٨٣)٢٢۶ (١١,٠۵١,٨٠٩)(١١,٠۵١,٨٠٩)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٧,٠۵٣,٣١۵ ٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ ٠ ٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ فروش سھام خزانه 

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه 

 ٠ ٠ ٠ ٠

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه
به سود و زیان انباشته 

 ٢ ٠ ٠۴۴,٣٨۵ (۵٣١,١۶۵) (٢٨۶,٧٨٠)١,٠٣١,٩٧۶ ٧۴۵,١٩۶

٠ ٠ ٠ (۶٢٨,٢١٢) ۶٢٨,٢١٢ تخصیص به اندوخته قانونی 



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

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

مانده تجدید ارائه شده در
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

٣٣,۵٧,٠ ٠٠,٠٠٠۵٣,٣١۵ ٠٣,٣ ٠۵٨ ٠ ٠ ٠,٨٨٠۶٣,٧۵۶٢٨,۶٧٠,٣٣۶ ٧٣ ٠,۴٣٨,٢٨٧٢,۶۶٨,۵٧ ١٠۶,١٠۶,٧٩٧

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢
ماھه منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

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

۴٧,۶١٩,٣٣٠ ۴٧,۶١٠٧,١١٢ ١٩,٣٣٠ ۴٧,٧٢۶,۴۴٢

سایر اقالم سود و زیان جامع پس
از کسر مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴٧,۶٠ ١٩,٣٣٠ ۴٧,۶١٠٧,١١٢ ١٩,٣٣٠ ۴٧,٧٢۶,۴۴٢

(٢٣,۴۵۴,٠١٠)٠ (٢٣,۴۵۴,٠١٠)(٢٣,۴۵۴,٠١٠)سود سھام مصوب 

١٠,۵٠٠,٠٠٠ ٠ ١٠,۵٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٠,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه 

٣,۵۴١,٧٠۵ ٠ ٣,۵۴١,٧٠۵ ٠ ٣,۵۴١,٧٠۵ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ فروش سھام خزانه 

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه 

 ٠ ٠ ٠ ٠

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه
به سود و زیان انباشته 

 ٢ ١,٨٨١,٧٨٢ ٠ ٠,۴٧١,٠٧٩ ۴,٣۵٢,٨۶١ ۵۶٣,۶۵۴ ۴,٩١۶,۵١۵

٠ ٠ ٠ (١,٠۵٠,٠٠٠)١,٠۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

١١۵,٩٩٨,١٧٣٣,٣٣٩,٢٧۶١١٩,٣٣٧,۴۴٩ ٠ ٢,٧۴۵,۵٣٨۵۴,٢۵۶,٧٣۵ ٠ ٠ ٠۴,۴٠٠,٨٨٠ ٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,۵٩۵,٠٢٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر



حسابرسی شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

٢٢١ ٩,۶۵٢,٧٩١ ٣١,٠١٩,٩۴۴ نقد حاصل از عملیات 

(١٢۵) (١,۴١۴,۴٢٨) (٣,١٨٠,١۴۵) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

٢٣٨ ٨,٢٣٨,٣۶٣ ٢٧,٨٣٩,٧٩٩ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

-- ٢,۴٠٢ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

٣٨ (٢,٢٨٣,٧۵٩) (١,۴٢٢,۴٣۴) 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 

٧٩ (٣٠٩) (۶۵) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

-- ۴٢٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

(١۵۶) (٢,٢٢١,٢۵١) (۵,۶٩١,٩٠٣) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه 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 

-- ٢,۶٧۴ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه 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 

-- ٢٩٠,٩٣٣ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

۵٠٩ ٧٧,۴۵٢ ۴٧١,۶٣۶ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

(۶١) (۴,١٣١,۴٣٨) (۶,۶۴٢,٧۶۶) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

۴١۶ ۴,١٠۶,٩٢۵ ٢١,١٩٧,٠٣٣ جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

١٠,٣۵۵ ٣,٧٨۴ ٣٩۵,۶٢٧ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

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

 ٣,۵٠ ٠٠

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

(٢٣) ٧,٨٠٠,٠٠٠ ۶,٠٠٠,٠٠٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(٢) (٨,۴٧٢,٩٠۵) (٨,۶۶٩,٢۴۵) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

٣۶ (٨٣۵,۵٩٧) (۵٣۶,٠۴٣) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

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 

(٧٨٣) (١,١۵۴,۵٢۵) (١٠,١٩٢,٧٩٢) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل 

(٣٨٩) (٢,۶۵٩,٢۴٣) (١٢,٩٩٨,٩۵٣) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

۴۶۶ ١,۴۴٧,۶٨٢ ٨,١٩٨,٠٨٠ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

٣۵ ۴,٠٩۵,٩۵٨ ۵,۵۴٣,۵٢٩ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

-- (١١١) ٢,١۶٨ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

١۴٨ ۵,۵۴٣,۵٢٩ ١٣,٧۴٣,٧٧٧ مانده موجودی نقد در پايان سال 

۵۶ ١٣,۵٨١,۶۴٢ ٢١,١۶٢,٩٣١ معامالت غیرنقدی 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان

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

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

٣٧ ٧١,۶۴۵,٨٣۶ ٩٧,٩۵۴,٣٧٩ درآمدھای عملیاتی 

(١۴) (۴۴,۴۴١,۶٩٩) (۵٠,٧١۵,۵٣١) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

٧۴ ٢٧,٢٠۴,١٣٧ ۴٧,٢٣٨,٨۴٨ سود (زيان) ناخالص 

(١٢) (٣٨٩,٩۵٩) (۴٣٧,٢٠٠) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

٠ ٠ ساير درآمدھا 

٠ ٠ سایر ھزینه ھا 

٧۵ ٢۶,٨١۴,١٧٨ ۴۶,٨٠١,۶۴٨ سود (زيان) عملیاتي 

-- ٠ (٢۶۵,۵٣٠) ھزينه  ھاى مالى 

۵٩٢ ١,٠٠۵,۵۴١ ۶,٩۵٧,٣١٢ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

٢٨۵ ۴٨,٢١٧ ١٨۵,۴٠٢ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٩٣ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۵٣,۶٧٨,٨٣٢ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 



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

حسابرسی شده

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٠ ٠ سال جاری 

-- ٠ (٣,۶۶٧,۶٩۴) سال ھای قبل 

٧٩ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۵٠,٠١١,١٣٨ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

٧٩ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۵٠,٠١١,١٣٨ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

٢٣ ٨٠٠ ٩٨١ عملیاتی (ریال) 

٣٨٨ ٣٢ ١۵۶ غیرعملیاتی (ریال) 

٣٧ ٨٣٢ ١,١٣٧ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

٣٧ ٨٣٢ ١,١٣٧ سود (زيان) پايه ھر سھم 

٣٧ ٨٣٢ ١,١٣٧ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠ 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

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

حسابرسی شده

٧٩ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۵٠,٠١١,١٣٨ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

٠ ٠ مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود 



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

حسابرسی شده

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 

٧٩ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۵٠,٠١١,١٣٨ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

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 

٨ ٣٩,٧٢٣,٣١٣ ۴٣,٢١۵,١٣۵ ۴٢,٧٧٣,۵١٩ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

(۴۵) ۵٧,٩٨٢ ۴٢,٨٩٣ ٣٢,١٣١ دارایی ھای نامشھود 

١٢٩ ١٢,٩٩١,٣٨٢ ١٨,٣٠٩,۴٢٠ ٢٩,۶٨۶,٠۶٣ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

٣٧ ۵٢,٧٧٢,۶٧٧ ۶١,۵۶٧,۴۴٨ ٧٢,۴٩١,٧١٣ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

۵۶٩ ١,٩٧۵,۶٧٠ ٩,١٩٠,٠٨٧ ١٣,٢٢٢,٣٢٧ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

١٧٣ ٩,٠٢۶,١٣٩ ١۴,٢٧٩,٩١۶ ٢۴,۶٨۵,٨٠٧ موجودی مواد و کاال 

١۶۶ ۴,٩٢۶,٢۵٢ ٩,٩٧٠,٠٧٣ ١٣,١٠٢,٣٢٣ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٣٢٨ ١,۵١٣,۵٢۶ ٣,٨٧۴,۴٩٧ ۶,۴٧٩,٣۶۵ موجودی نقد 

 ۵٧,۴٣٧,٣١ ٨٩,٨٢٢۴,۵١٧ ٧٣,۴۴١,۵٢٣٠ ٨٧

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٢٣٠ ١٧,۴۴١,۵٨٧ ٣٧,٣١۴,۵٧٣ ۵٧,۴٨٩,٨٢٢ جمع دارایی ھای جاری 

٨۵ ٧٠,٢١۴,٢۶۴ ٩٨,٨٨٢,٠٢١ ١٢٩,٩٨١,۵٣۵ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٣١ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ ١٠,۵٩۵,٠٢٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

۶٢ ٢,٧٢١,٩٢٢ ٣,٣۵٠,٠٠٠ ۴,۴٠٠,٠٠٠ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٣٢٧ ١٢,٧۵٧,٠٢٣ ٢٨,٩۴١,٨٨٠ ۵۴,۴۵٣,٠١٨ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

١٣٢ ۴٨,٩٧٨,٩۴۵ ٧٢,٨۴۵,١٩۵ ١١٣,۴۴٨,٠٣٨ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

-- ٢۴٩,٢٠۶ ١۵٢,۴٧۴ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۵۵ ١١۴,٨١٩ ١۴٧,۵٠٠ ١٧٨,٢۴۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

(۵١) ٣۶۴,٠٢۵ ٢٩٩,٩٧۴ ١٧٨,٢۴۴ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

٢١ ١١,۴۴٧,٣۴٣ ١٨,۴٣١,٣٨۶ ١٣,٨١٨,١١٨ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

(۶۵) ١,۴١٢,٩٩٢ ٠ ۴٩٢,۵۶۴ مالیات پرداختنی 

(٧۵) ١,٧٧١,٠٣١ ٢,١٨٨,٧٢٨ ۴٣٧,٣۶٩ سود سھام پرداختنی 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(٧٣) ۴,٣٩٩,٠٣۴ ٣,٧۵۴,۶١٣ ١,١٨۶,٠١۶ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

(٧٧) ١,٨۴٠,٨٩۴ ١,٣۶٢,١٢۵ ۴٢١,١٨۶ پیش دریافت ھا 

 ١۶,٣۵۵,٢۵٢ ٣۵,٧٣۶,٨۵٢٠,٨٧١,٢٩ ٢۴ (٢٢)

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش 

 ٠ ٠ ٠

(٢٢) ٢٠,٨٧١,٢٩۴ ٢۵,٧٣۶,٨۵٢ ١۶,٣۵۵,٢۵٣ جمع بدھی ھای جاری 

(٢٢) ٢١,٢٣۵,٣١٩ ٢۶,٠٣۶,٨٢۶ ١۶,۵٣٣,۴٩٧ جمع بدھی ھا 

٨۵ ٧٠,٢١۴,٢۶۴ ٩٨,٨٨٢,٠٢١ ١٢٩,٩٨١,۵٣۵ جمع 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

۴٨,٩٧٨,٩۴۵ ٠ ٠١٢,٧۵٧,٠٢٣ ٠ ٠ ٠٢,٧٢١,٩٢٢ ٠ ٠ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

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 

۴٨,٩٧٨,٩۴۵ ٠ ٠١٢,٧۵٧,٠٢٣ ٠ ٠ ٠٢,٧٢١,٩٢٢ ٠ ٠ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

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

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

٢٧,٨۶٧,٩٣۵ ٢٧,٨۶٧,٩٣۵

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 

 ٠٢٧,٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۶٧,٩٣۵ ٢٧,٨ ٠۶٧,٩٣۵

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 سال مالي منتھي به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٠٢٧,٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۶٧,٩٣۵ ٢٧,٨ ٠۶٧,٩٣۵

(١١,٠۵۵,٠٠٠)(١١,٠۵۵,٠٠٠)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٧,٠۵٣,٣١۵ ٠ ٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ 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 (۶٢٨,٠٧٨) ۶٢٨,٠٧٨ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٧٢,٨۴۵,١٩۵ ٠ ٠٢٨,٩۴١,٨٨٠ ٠ ٠ ٠٣,٣۵٠,٠٠٠ ٠ ٧,٠۵٣,٣١۵ ٣٣,۵٠٠,٠٠٠مانده 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

۵٠,٠١١,١٣٨ ۵٠,٠١١,١٣٨

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

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

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵٠ ٠,٠١١,١٣٨ ۵٠,٠١١,١٣٨

(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب 

١٠,۵٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٠,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه 

٣,۵۴١,٧٠۵ ٠ ٣,۵۴١,٧٠۵ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ 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 ٠ ٠ ٠ ٠

٠ (١,٠۵٠,٠٠٠)١,٠۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠١١٣,۴۴٨,٠٣٨ ٠۵۴,۴۵٣,٠١٨ ٠ ٠ ٠۴,۴٠٠,٠٠٠ ٠ ١٠,۵٩۵,٠٢٠ ۴۴,٠٠٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

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

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

٨۶ ١۴,٣۴٢,٢۴۵ ٢۶,۶۶٩,٨٢٣ نقد حاصل از عملیات 

(١٢۵) (١,۴١٢,٩٩٢) (٣,١٧۵,١٣٠) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

٨٢ ١٢,٩٢٩,٢۵٣ ٢٣,۴٩۴,۶٩٣ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ 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 

٢٩ (۶,٠٣٠,١۶٧) (۴,٣١١,٢۶٢) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

-- ٢,۶٧۴ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

(١۴٩) (٢,٢٢١,٢۵١) (۵,۵۴٠,١٩۴) 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 



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

حسابرسی شده

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

۴۴١ ٢٩٠,٩٣٣ ١,۵٧٣,٢٧٢ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

٧١١ ۴٨,١٧۵ ٣٩٠,٨٢۴ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

٠ (٧,٩٠٩,۶٣۶) (٧,٨٨٧,٣۶٠) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

٢١١ ۵,٠١٩,۶١٧ ١۵,۶٠٧,٣٣٣ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

١٠,٣۵۵ ٣,٧٨۴ ٣٩۵,۶٢٧ 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 

(٢٣) ٧,٨٠٠,٠٠٠ ۶,٠٠٠,٠٠٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(٢) (٨,۴٧٢,٩٠۵) (٨,۶۶٩,٢۴۵) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

٣۶ (٨٣۵,۵٩٧) (۵٣۶,٠۴٣) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

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 

(٧٨٣) (١,١۵٣,٩۶۵) (١٠,١٩٢,٧٩٢) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

(٣٨٩) (٢,۶۵٨,۶٨٣) (١٣,٠٠٢,۴۵٣) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

١٠ ٢,٣۶٠,٩٣۴ ٢,۶٠۴,٨٨٠ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 



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

حسابرسی شده

١۵۶ ١,۵١٣,۵٢۶ ٣,٨٧۴,۴٩٧ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

-- ٣٧ (١٢) تاثیر تغییرات نرخ ارز 

۶٧ ٣,٨٧۴,۴٩٧ ۶,۴٧٩,٣۶۵ مانده موجودی نقد در پايان سال 

۶٨ ١٢,۵٨١,۶۴٢ ٢١,١۵٨,۴٣١ 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

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-

میلیون
لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

فروش داخلي: 

کنسانتره
آھن (خشک

 (

۴,٩١۴,١۵٠ ١۵,٧٧٨,۵٢۶(١۶,۵٧٩,۴۴٢)۶,٢۴٢,٣٧۶.٠۵٣٢,٣۵٧,٩۶٨ ۵,١٨٣,۵٩٨ ١١,٣٣۵,٠٨٣(١١,٧٨٣,٧٨٩) ۴,٢٢١,۵٧٢.۵٢٢٣,١١٨,٨٧٢ ۵,۴٧۶,٣۶۵دولت تن 

سنگ دانه
بندي 

٣٧۵,٠٠٠ ١٣٠,٣۴۵ (٢١٧,١١٠) ٣۴٧,۴۵۵ ٢,٢۵۵,٢۴٩.۴١ ١۵۴,٠۶۵ ۶۵,٢۶٧ (٢۵١,٨١١) ٣١٧,٠٧٨ ١,۴٢٩,٩۴٧.۵۵ ٢٢١,٧۴١ نرخ بازار تن 

١,۴۵٠,٠٠٠ ٨,٣۵٢,۶٧٨ (۵,٨١٩,٠۶۵)٩,۵٩٠,٠۴٢.۶١١۴,١٧١,٧۴٣ ١,۴٧٧,٧۵۶ ١١,٨۴٩,۶۴۴(٩,٠٣٣,۶٠۵) ۶,٧۵٨,٨٩٢.٩٧٢٠,٨٨٣,٢۴٩ ٣,٠٨٩,٧۴۴نرخ بازار تن گندله 

٠ ١١٠,٢٨٠ (١٠٨,٨٠۴) ٢١٩,٠٨۴ ٣,٧٩٩,۵١٧.٨٧ ۵٧,۶۶١ ٢٩,۶٧۵ (٣۶,٣٩٧) ۶۶,٠٧٢ ٢,۶٠٣,٣٠٩.۶٩ ٢۵,٣٨٠ نرخ بازار تن آپاتیت 

۵٠٠,٠٠٠ ١٠,۵۵٩,٩۴٠(١٣,٩۴١,٨١٨)۶٣٣,٩٧٧٣٨,۶۴٧,٧٠٨.٠۴٢۴,۵٠١,٧۵٨ ٣,٠٨١,١۶٩ (٢١,۴٢٣,١٧١) ٨٣٧,۵٨٧٢٩,٢۵۵,٨٧۴.٣٢٢۴,۵٠۴,٣۴٠ نرخ بازار تن فوالد 

آھن
اسفنجي 

٢٣٠,٠٠٠ ۴,۵۴٧,٧٣٠ (٢,۵۴٩,١٨٢)٧,٠٩۶,٩١٢ ٣۶۵,٨٢۵١٩,٣٩٩,٧۴۵.٧٨ ٠ ٠ ٠ ٠ نرخ بازار تن 



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

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-

میلیون
لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

عرضه برق
تولیدي

(نیروگاه) 

کیلو
وات 

٣,۴٢٩,٢٧٣ ۴٧٢,۶٨۶ (١,٠٠٠,٨٩۶)١,۴٧٣,۵٨٢ ۵١۴,٠٠٠.٠١ ٢,٨۶۶,٨٩١ ٣۴٠,٠٢٠ (٩٠١,۴٢۵) ١,٢۴١,۴۴۵ ٠ دولت 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١٠,٨٩٨,۴٢٣ ٣٩,٩۵٢,١٨۵(۴٠,٢١۶,٣١٧)٢۶,٧٠٠,٨۵٨١٠,٧٣٩,٧٧٣٨٠,١۶٨,۵٠٢(۴٣,۴٣٠,١٩٨) ٩,۶۵٠,٨١٧٧٠,١٣١,٠۵۶جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

سنگ دانه
بندي 

٠ ۵٣٣,۶٩۶ (۶٢٢,۴٩۴) ١,١۵۶,١٩٠ ٧,۶٣۵,٠۴۴.١١ ١۵١,۴٣٢ ٨٢,١٧٢ (٢۵٠,۵٠٠) ٣٣٢,۶٧٢ ١,٠۶٧,١١١.۴٧ ٣١١,٧۵٠ نرخ بازار تن 

٠ ۶,۵۵٧,٠٨٠ (٨,۵٩۴,١٣٩)٣۶۵,١٠۴۴١,۴٩٨,٣۶۴.٨۵١۵,١۵١,٢١٩ ۴٢١,١٠٧ (٧۶١,٠٠١) ١,١٨٢,١٠٨ ٢٩,٧۵٣٣٩,٧٣٠,٧١۶.٢٣ نرخ بازار تن فوالد 

۵٠٠,٠٠٠ ١٩۵,٨٨٧ (١,٢٨٢,۵٨١)١,۴٧٨,۴۶٨ ۶,٣٢۴,۵٠٩.٧٧ ٢٣٣,٧۶٨ ٠ ٠ ٠ ٠ نرخ بازار تن گندله 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

۵٠٠,٠٠٠ ٧,٢٨۶,۶۶٣ (١٠,۴٩٩,٢١۴)٧۵٠,٣٠۴١٧,٧٨۵,٨٧٧ ۵٠٣,٢٧٩ (١,٠١١,۵٠١) ١,۵١۴,٧٨٠ ٣۴١,۵٠٣ 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 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ برگشت از فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخفیفات 

١١,٣٩٨,۴٢٣ ۴٧,٢٣٨,٨۴٨(۵٠,٧١۵,۵٣١)٢٧,٢٠۴,١٣٧١١,۴٩٠,٠٧٧٩٧,٩۵۴,٣٧٩(۴۴,۴۴١,۶٩٩) ٩,٩٩٢,٣٢٠٧١,۶۴۵,٨٣۶جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٣/١٢/٢٩١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,١٠١,۵٧٨,١٣٠ ٩٧,٩۵۴,٣٧٩ ٧١,۶۴۵,٨٣۶ ٣۴,۵۵۴,٠٨٩ ٢٠,٩۶٢,٠٠٠ ١۵,١٣٨,٨٧۵ ٢۴,٨٠۵,٨١۴ مبلغ فروش 

(۵٨,۴۶۴,١٢٣) (۵٠,٧١۵,۵٣١) (۴۴,۴۴١,۶٩٩) (٢۴,١٠٣,۵۴٠) (١٣,٨٠۴,٠٨١) (٩,۵٨۵,۶٨۵) (١٢,٣٢۵,٨٣١) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت



(۵٨,۴۶۴,١٢٣) در سال ١٣٩٩ شرکت برنامۀ تولید کنسانتره تر به میزان ٩ میلیون و ۵٠٠ ھزارتن ، تولید ۵٠٠ ھزار تن محصول سنگ آھن دانه بندی ، تولید ٣ میلیون و ٧٠٠ ھزار تن گندله ، تولید ١ میلیون
و ۵٠٠ ھزار تن آھن اسفنجی و تولید ١ میلیون تن شمش فوالد را پیش بینی نموده است. ھمچنین شرکت در سال ١٣٩٩ فروش ۵ میلیون و ۴٣٠ ھزار تن کنسـانترۀ تر (معادل ۴ میلیون و ٩١۴ ھزار تن

کنسانتره خشک) فـروش ٣٧۵ ھزار تن سنگ آھن دانه بندی ، فروش ١ میلیون و ۴۵٠ ھزار تن گندله ، فروش ٢٣٠ ھزار تن آھن اسفنجی و فروش ١ میلیون تن شمش فوالد (مشتمل بر فروش ۵٠٠ ھزار
تن شمش به صورت صادراتی) را ھدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانترۀ تر تـولیدی در سـال ١٣٩٩ ، مقدار ۴ میلیون و ٧٠ ھـزار تن ، بـه ھمراه ٢۶٠ ھزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری

جھت تولید گندله به کارخانۀ گندله منتقل و از این مقدار ، به میزان ۴ میلیون و ٧٠ ھزار تن در فرآیند تولید گندله مصرف خواھد شد. از مجموع ٣ میلیون و ٧٠٠ ھزار تن گندلۀ تولیدی ، ٢ میلیون و ٢۵٠ تن
برای تولید آھن اسفنجی به کارخانۀ آھن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ١ میلیون و ٢٧٠ ھزار تن آھن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فوالد در کارخانۀ فوالد مصرف و مقدار مازاد بر نیاز ، مطابق

برنامه به فروش می رسد. برق تولیدی نیروگاه ۵٠٠ مگاواتی سیکل ترکیبی شرکت مطابق تعرفه ھای وزارت نیرو به شرکت مدیریت برق کشور و یا در قالب قراردادھای دو جانبه فروخته می شود. 

بھای تمام شده

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

٢٧,٣٢٣,٢۶٨ ٢۴,٠٠٩,١١۵ مواد مستقیم مصرفي 

۶,٣۵٢,٠٣٢ ۵,٨۵١,١٩۵ دستمزدمستقیم تولید 

١٨,٢٣١,۵١۵ ١۵,۶۵٨,٧۶١ سربارتولید 

۵١,٩٠۶,٨١۵ ۴۵,۵١٩,٠٧١ جمع 

٠ ٠ ھزينه جذب نشده درتولید 

۵١,٩٠۶,٨١۵ ۴۵,۵١٩,٠٧١ جمع ھزينه ھاي تولید 

٢٢٧,۴٣٣ ١٢٢,٧١٨ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

(٣۵٩,٢٣١) (٢٢٧,۴٣٣) موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

٠ ٠ ضايعات غیرعادي 

۵١,٧٧۵,٠١٧ ۴۵,۴١۴,٣۵۶ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

١,٩١٩,٢٨٩ ٩۴۶,۶٣٢ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(٢,٩٧٨,٧٧۵) (١,٩١٩,٢٨٩) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

۵٠,٧١۵,۵٣١ ۴۴,۴۴١,۶٩٩ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ٠ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

۵٠,٧١۵,۵٣١ ۴۴,۴۴١,۶٩٩ 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

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

کنسانتره
آھن

(خشک )

١,٨٩٧,۴٨٧.۵٧١,١٩١,٩٩۶ ٠۵,١٨٣,۵٩٨٣,١٩٨,۴۴٢.٨۶١۶,۵٧٩,۴۴٢۶٢٨,١٩٧ ٠ (۶٢۵,۶٣٠)٢,٨۵٠,۴٨٨.٧۶١٧,٢٢۴,٨٢٨ ۵۴۶,۶١٠۶,٠۴٢,٧۶٣ ١,٣٨۵,٠٠٧.٩٣ ٣٩۴,۶۶٢تن 

١۵,۶۵٨ ١,٧٣۶,۶٩٠.٣٣ ٩,٠١۶ ١٠٨,٨٠۴ ۵٧,۶۶١١,٨٨۶,٩۵٩.٩٩ ٠ ٠ (۵,٢٨۴) ٩٨,۶٣٧ ١,٨٩١,٢۶۴.٣٣ ۵٢,١۵۴ ٢۵,٨٢۵ ١,٣٠٣,٨٣١.٩٨ ١٩,٨٠٧ تن آپاتیت 

سنگ
دانه

بندي 

٣٢٣,٧۶٣ ١,٠۶٣,٨١۶.۵٧ ٨٣٩,۶٠٣٣٠۴,٣۴١ ٣٠۵,۴٩٧٢,٧۴٨,٣١٨.٣١ ٠ ٠ ١,٠۵٨,٢٣١١٢٣,٩١۵ ٢,٩٩٧,۶۵١.۶٩ ٣۵٣,٠٢٠ ١٠۵,١٣۵ ٧٩١,٠۶۵.۶۶ ١٣٢,٩٠٣تن 

٣٧٧,۶٢٩ ٣,١١٠,٨٧۴.٠۴ ٧,١٠١,۶۴۶١٢١,٣٩٠ ٠١,٧٠٩,٩۵٨۴,١۵٣,١١١.٣۶ ٠ ۶٣,٨١٩ ۶,٧٩٠,١٢٧ ۴,۵٨٣,٧٣٠.١۵ ۶٨٩,١۴٨١,۴٨١,٣۵۴ ٢,۴٠٨,١٣۴.٨٨ ٢٨۶,١٧۵تن گندله 

۴٩,٨٩٠٢٠,٣٢٩,٨۴۵.۶۶١,٠١۴,٢۵۶ ٩٩٩,٠٨١٢٢,۵۵۶,۶٨٧.۶٢٢,۵٣۵,٩۵٨ ٠ ٠ (٢,٨٢۶) ۵۵٢,۵٧١١,٠٣٠,١٩٣٢٢,٣٢٣,۶٢۵.٧٧٢٢,٩٩٧,۶۴٣ ٢١,۶٠۴٢۵,۵٧٧,٢۵۴.٢١ تن فوالد 

آھن
اسفنجي

۵۵,۴٧٣ ۵,٨٧٢,٠٢٢.٨۶ ٩,۴۴٧ ٢,۵۴٩,١٨٢ ٣۶۵,٨٢۵۶,٩۶٨,٣٠٩.٩٨ ٠ ٠ (۶,۴٧٨) ٢,۶٠۴,۶۵۵ ۶,٨٢٢,٩٣٣.٨۶ ٣٨١,٧۵٠ ٠ ٠ تن 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠۴٩,٧١۴,۶٣۵٢,٩٧٨,٧٧۵ ١,٩١٩,٢٨٩۵٠,٧٧۴,١٢١جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر
لایر

مواد اولیه داخلي: 

۶٧٢,٠٢٣.۵٣٣,٣١۴,۵٣٩ ٠١٠,٢٨١,٧٢۴۴,٩٣٢,١٧٧ ٧۵٣,٩٢١.٨٨١٠,٢۵٧,٢۶٧١۵,١٧١,١۴٨ ۵١٣,٨۴٠.٨۶٣,٣٣٨,٩٩۶١٣,۶٠۵,٢١٢ ۶,۴٩٨,١١٣تن سنگ آھن خام 

۴٨۵,٨۵٨ ٢,٢٣۵,٢۶٨.۶٨ ٢١٧,٣۶٠ ٨,٧۴٣,٢٩٠ ٠ ٣,٩١١,۵٠٨ ٩,٠٨٠,١١۵ ٢,٢۴٧,۶٠٣.٨۴ ۴,٠٣٩,٩٠٩ ١۴٩,٠٣٣ ١,۶٧۵,٢٩٩.٨۶ ٨٨,٩۵٩ تن کنسانتره مصرفي گندله 

٢٢٣,۶٩٢ ٩,١۶٨٢۴,٣٩٩,٢١۴.۶۶ ٩٠٨,۴۶٨ ٠ ۴٣,٠٧٠ ١,٠٧۶,٢۴٩ ۴٩,۶٢۵٢١,۶٨٧,۶٣٧.٢٨ ۵۵,٩١١ ٢,۶١٣٢١,٣٩٧,٢۴۴.۵۵ تن آھن قراضه 



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر
لایر

گندله مصرفي جھت آھن
اسفنجي 

٠ ٠ ۶,۶۵٨,۵۵۵ ٠ ٢,١۴٠,١١٢ ۶,۶۵٨,۵۵۵ ٣,١١١,٣١١.۴۶ ٢,١۴٠,١١٢ ٠ ٠ تن 

آھن اسفنجي انتقالي جھت
فوالد 

٠ ٠ ٧٣١,٢٣١ ٠ ١,٢۴۵,١١٧ ٧٣١,٢٣١ ۵٨٧,٢٧٨.٩۵ ١,٢۴۵,١١٧ ٠ ٠ تن 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠٢٧,٣٢٣,٢۶٨۵,١۵٨,٧٠۵٢٧,٣٠۶,۵٠۶.٨٧۴,٠٢۴,٠٨٩ ۶,۵٨٩,۶٨۵٢٣,۵٨۶,٣٨۵.٢٧٣,۵۴٣,٩۴٠٢١,٠٧٩,٩٧۵٢٨,٣٨٧,٧۵٣.۴١٢٧,٨٠٣,۴١٧٢٢,۵١٠,٩۵۵جمع 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: 

٣,۵۴٣,٩۴٠٢٧,٨٠٣,۴١٧٢٧,٣٢٣,٢۶٨۴,٠٢۴,٠٨٩جمع 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

٣٣١,٨٣۶ ٣١١,٧٩٩ ٢۴٢,٠١٠ ۶٢۵,٧٣۶ ٢٠۶,۴٠۴ ١٩٠,٨٢۵ ھزينه حقوق و دستمزد

١۴,۴٢۴ ١۵,٩٣٧ ٢٩,٨۵٢ ٢,۵١٨,۶٩٢ ٢,۴٣١,٩۴١ ٢,١٠٨,٣٨٠ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت) 

 ١,١٨۵,٣٢۶ ٢,٧٧٣,٨٩ ٢,١٩٣,١٣١۴ ١,٠۵١ ٣,۵١,١٠٠ ٨٨

۶,٨٠٨ ۴,٨٠٩ ٢,۴٠٣ ٩,٠١۵,٠۵٢ ۴,٠٩٣,۵١٧ ۴,٣٠۵,٣٩٧ ھزينه مواد مصرفي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 



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 ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

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 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٨٢,٢۶۴ ١٠٣,٠۶٧ ١١۴,۶۴١ ١٢,۵٢٧,٧٠٢ ٩,٣٠۶,۵٢٢ ٧,٨۶٨,٨٣٣ ساير ھزينه ھا 

۴٣۶,۴٣٢ ۴٣٧,٢٠٠ ٣٨٩,٩۵٩ ٢٧,۴۶١,٠٧۶ ١٨,٢٣١,۵١۵ ١۵,۶۵٨,٧۶١ جمع 

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

نرخ
فروش

محصوالت

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

نرخ فروش محصوالت کنسانتره ، گندله و آھن اسفنجی ، ھمانند سال ١٣٩٨ تابعی از میانگین قیمت فروش شمش فوالد خوزستان در ادوار سه ماھه فصلی می باشد. نرخ
فروش کنسانتره به شرکت فوالد مبارکه و شرکت فوالد خوزستان معادل ١۶ درصد ، نرخ فروش ھر تن گندله حداقل به میزان ٢٣ و نیم درصد و نرخ فروش ھر تن آھن اسفنجی

حداقل به میزان ۵٠ درصد قیمت شمش شرکت فوالد خوزستان در ادوار سه ماھه تعیین شده است. نرخ فروش محصوالت دانه بندی از مزایده ھای برگزار شده و قیمتھای
مشابه رایج در بازار ونرخ فروش شمش فوالد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی و یا بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه ھای وزارت نیرو و قراردادھای دو جانبه تبعیت

می نماید. 

نرخ خريد
مواد

اولیه 

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

شرکت کلیۀ مواد اولیه اصلی مصرفی تولیدات مورد نیاز ، با توجه به تکمیل زنجیرۀ معدن تا شمش فوالد ، را خود راساً تأمین می نماید. نرخ تأمین مواد اولیه مصرفی با توجه به
توضیح ارائه شده ، تابعی از نوسان سطح عمـومی قیمت ھـا و تـأثیر نـوسان ارز در ھـزینه ھای قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید، می باشد. 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات بھای تمام شده کاالی فروش رفته در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ تابعی از میانگین مـوزون تغییر حقوق و دستمـزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح
عمومی قیمت ھا (شاخصھای در دسترس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و پیش بینی ھای تکمیلی) و لحاظ نوسانات نرخ ارز می باشد. با توجه به نامعلوم بودن برآورد تغییرات نھایی

نوسان نرخ ارز ، تغییرات فوق در نوسان بھای تمام شده کاالی فروش رفته مؤثر خواھد بود. این تغییرات با توجه به ترکیب ھزینه ھای شرکت به طور عمده بر روی ھزینۀ تأمین مواد اولیه
کمکی شمش فوالد (شامل الکترود و بخشی از فروآلیاژھا و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کننده خارجی ، تأثیر خواھد گذاشت. الزم به توضیح است که برای تأمین ارز
مورد نیاز خریدھای خارجی ، از ارز حاصل از صادرات محصوالت استفاده گردیده و می گردد. یکی از عوامل دیگری که می تواند بر قیمت تمام شده محصوالت تأثیر داشته باشد، تأمین ذخایر

مناسب آب برای عملیات شرکت است. در حال حاضر شرکت برای کنترل تأمین آب و تأثیر آن در قیمت تمام شده محصوالت ، از طریق استفاده از منابع موجود ، مصرف آن را مدیریت می
کند. ھمچنین در این راستا با اعمال حساسیتھا و بکارگیری روشھای مختلف از جمله تصفیه فاضالبھا و احداث چاه در مناطق مستعد ، اقدامات خود را بھینه سازی نموده است. شایان ذکر
است که برای تأمین پایدار آب مورد نیاز در بلند مدت عالوه بر اجرای شبکه فاضالب شھر اردکان و تصفیه آن و استفاده از آب بازیافتی ، در طرح انتقال آب خلیج فارس به مناطق مرکزی ایران

(استانھای کرمان و یزد) مشارکت و سرمایه گذاری نموده است. 



وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵٣ ١۵٣ ١۵٧ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

۴,۶۴٧ ۴,۶۴٧ ۴,٧١۵ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٩,۶٧۵,٠۴۶,۵٨٨ ١٣٩,۶٣٠.٩ ١١,۵٢٣,٠٠٠,٠٠٠ ١۶۵,٩٩۵.٣٧ یورو منابع ارزی طی دوره 

١٢٨,٩٢١,١۶٠ ۵,۴٣٨.١٣ ١٣۴,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٨٣٨.١٣ دالر منابع ارزی طی دوره 

١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ١۴٠,٠٠٠ ١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ ١۴٠,٠٠٠ ین منابع ارزی طی 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
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات ھزینه ھای فوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمزد و افزایش سطح عمومی قیمت ھا می باشد. تغییرات قیمت ھای ارز ، به عنوان متغیر غیر مستقل
در نظر گرفته شده و تأثیر چندانی بر روی این ھزینه ھا ندارد. 

«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

١٣٩٩/١٢/٣٠

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

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

آھن اسفنجی و فوالد در حال تولید ۴,۵٨٩,٩۶١ ۴٣.٧۴۴,٨٠۶,٨٠١ ٠ ۴٣.٠۶٣,۴۶۵,٢٠۶ آھن و فوالد ارفع 

در حال فعالیت عملیاتی ۴٢٣,۶٧٢ ١۶.٣۶١,١۵۵,۵٣۵ ٢٢۴,۴٣٢ ٩٩١,٩۵۶ ١۶.٣۶ شرکت تامین سرمايه امید 

نورد و فوالد در حال تولید ٢٠,٨٧٢ ۵٠,۵۶٢ ٠ ١٠,٠٣۵ ۵٠,۵۶٢ ٠ فوالد مبارکه 

سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات 

در حال فعالیت عملیاتی ۶,۶٣۶ ١٣,٧۴١ ٠ ۶٧٩,٢ ١١,٠۶٩ ٠ 

نورد درحال بھره برداری فوالد در حال اجراء ٠ ۶۴.٩٩٧,١۴٩,٨۶۵ ٠ ۶۴.٩٩۴,۶۶١,١٩۴ صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه 

شرکت تامین و انتقال آب خلیج
فارس سھامي خاص 

قبل از بھره برداری ١۵,۵۵۵ ٢٢.٢٢٨,٩٠٧,٨٣٠ ١٣,٣٣٣ ۴٣٠,٢٢.٢۴,۴۶٣ 

آھن اسفنجی در حال تولید ١,٣١٣,۶۵١ ٢٩.٨۶١,۶٨۴,٢٧٩ ۶۵۶,٨٢۵ ٢٩.٨۶١,٣٢۶,٠١٠ آھن و فوالد غدير ايرانیان 

قبل از بھره برداری ٠ ٢٩١,۵١٠,٠٠٠ ٠ ٨٧٢,٧٢۶ ٢٩ کاوند نھان زمین 

قبل از بھره برداری ١,٣٣۴ ٣۶.٢٢,١٨۴,٠٢٠ ١,٩٩٨ ٣١.۶۵١,٣٧۶,٠٠٠ نوين الکترود اردکان 

نورد و فوالد در حال تولید ١١۴,٣٣١ ۶٢٣,۶٢١ ٣۴.۶۴ ٠ ٣٧٩,٠٠٠ ٣۴.۶۴ فوالد شاھرود 

احداث صنايع ومعادن سرزمین
پارس 

در حال فعالیت عملیاتی ۶٠,٠٠٠ ٣۴٠,١٠٣ ٣٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٨٠,١٠٣ ٣٠ 

شرکت بین المللي معدني و
صنعتي سي پي جي پارس 

در حال فعالیت عملیاتی ١٠,٢٠٠ ۵١,٠٠٠ ۵١ ۵١٠ ١٠٠,۵ ۵١ 

١٠,٢٧۶ ٠١,٢٠٨,٧٠۵ ١۶,٣٩٧ ۴٢٧,٠۶۴ ٠ ساير شرکتھاي خارج از بورس 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

عمدۀ سرمایه گذاریھای شرکت در صنایع معدنی و صنایع فوالدی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری سعی نموده است که بازدۀ مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکتھای سرمایه
پذیر فراھم سازد. سود قابل تقسیم مجامع شرکت ھای سرمایه پذیر در صورتھای مالی تلفیقی سال مالی منتھی به ٢٩/١٢/١٣٩٨ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو لحاظ و به مجمع عمومی عادی

سالیانه صاحبان سھام گزارش خواھد شد. روند سودآوری شرکتھای جدول باال به یکی از منابع مھم سودآوری شرکت تبدیل شده 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. 



سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ نیروگاه برق 

 ٠ ٠

٠ ٠ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ ھزينه عملیاتي نیروگاه برق 

 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

۴٨۴,٢١٨ ٠ ٠١,١٨۶,٠١۶ ٠ ٣,٧۵۴,۶١٣١,١٨۶,٠١۶ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

۴٨۴,٢١٨ ٠ ٠١,١٨۶,٠١۶ ٣,٧۵۴,۶١٣١,١٨۶,٠١۶ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٢١٨,۶٨٨

ھزينه مالي
دوره 

 ٢۶۵,۵٣٠

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره



شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای ھزینه ھای احداث کارخانه گندله سازی شمارۀ ٢ و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و ھمچنین امکان استفاده از تسھیالت بانک ایران و اروپا
، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آالت و تجھیزات بخش خارجی احداث کارخانه ھای نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتھای ناشی از اعمال تحریم ھای آمریکا علیه ایران ، تالشھای
گذشته را فعالً با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانۀ گندله سازی شمارۀ ٢ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ، منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه ھای آتی

، تسھیالت و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D١٩ و جبران مخارج سرمایه ای گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتھای سرمایه پذیر،
موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧ پیشنھاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ، از محل مطالبات حال شده و آوردۀ نقدی سھامداران (طی دو مرحله مشتمل

بر مرحلۀ اوّل با افزایش سرمایه از مبلغ ۵٠٠،٣٣ میلیارد ریال به ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال و مرحلۀ دوّم از مبلغ ٠٠٠،۴۴ میلیارد ریال به ٠٠٠،۶٧ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایۀ مرحلۀ اوّل (از مبلغ
٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال) در مھر ١٣٩٨ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه بخش اوّل از مرحلۀ دوّم (از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال) در دست انجام

می باشد. در ادامۀ اجرای مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده یاد شده ، بخش دوّم مرحلۀ دوّم افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۶٧,٠٠٠ میلیارد ریال) نیز در سـال ١٣٩٩ محقق خواھد
شد. در سـال ١٣٩٨ با توجه به راه انـدازی کلیۀ طرح ھای شرکت و ورود به دوران فعالیت ھای تجاری طرح ھای مذکور ، مبلغ ٢۶۵,۵٣٠ میلیون ریال به عنوان ھزینه مالی محقق شده است. 

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

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای ھزینه ھای احداث کارخانه گندله سازی شمارۀ ٢ و با ظرفیت ۴ میلیون تن در سال و ھمچنین امکان استفاده از تسھیالت
بانک ایران و اروپا ، برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید ماشین آالت و تجھیزات بخش خارجی احداث کارخانه ھای نورد خود را دنبال نموده است. لیکن محدودیتھای ناشی از اعمال تحریم
ھای آمریکا علیه ایران ، تالشھای گذشته را فعالً با وقفه مواجه کرده است. در این وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانۀ گندله سازی شمارۀ ٢ با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ،
منابع مورد نیاز را از محل افزایش سرمایه ھای آتی ، تسھیالت و انتشار اوراق تأمین نماید. شرکت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز استفاده از آنومالی D١٩ و جبران مخارج سرمایه ای

گذشته و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتھای سرمایه پذیر، موضوع افزایش سرمایه را به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧ پیشنھاد و مجمع فوق افزایش سرمایه شرکت ،
از محل مطالبات حال شده و آوردۀ نقدی سھامداران (طی دو مرحله مشتمل بر مرحلۀ اوّل با افزایش سرمایه از مبلغ ۵٠٠،٣٣ میلیارد ریال به ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال و مرحلۀ دوّم از مبلغ
٠٠٠،۴۴ میلیارد ریال به ٠٠٠،۶٧ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایۀ مرحلۀ اوّل (از مبلغ ٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال تا مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال) در مھر ١٣٩٨ به ثبت رسیده است.

افزایش سرمایه بخش اوّل از مرحلۀ دوّم (از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال) در دست انجام می باشد. در ادامۀ اجرای مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده یاد شده ،
بخش دوّم مرحلۀ دوّم افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۶٧,٠٠٠ میلیارد ریال) نیز در سـال ١٣٩٩ محقق خواھد شد. در سـال ١٣٩٨ با توجه به راه انـدازی کلیۀ طرح

ھای شرکت و ورود به دوران فعالیت ھای تجاری طرح ھای مذکور ، مبلغ ٢۶۵,۵٣٠ میلیون ریال به عنوان ھزینه مالی محقق شده است. 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

۶,۵۶۶,۴٨٨ ٩۵۶,٢٠٩ سود سھام سرمايه گذاريھا 

٣٩٠,٨٢۴ ۴٨,١٧۵ سود حاصل سپرده 

٠ ١,١۵٧ فروش سرمايه گذاري ھا 

 ٠ ٠

۶,٩۵٧,٣١٢ ١,٠٠۵,۵۴١ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

(١٢) ٣٧ تسعیر ارز 

١٨۵,۴١۴ ۴٨,١٨٠ ساير 



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

 ٠ ٠

١٨۵,۴٠٢ ۴٨,٢١٧ 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

پیشنھاد ١۵٠٠٠ میلیارد ریال (معادل ٣۴١ ریال برای ھر۴۵٠,٠٠٠,٢٣ ٢٧,٨۶٧,٩٣۶ ۴۵٠,٠٠٠,٢٣ ٢٨,٩۴١,٨٨١ 
سھم ) است 

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

تصمیم شرکت بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۶٧,٠٠٠ میلیارد ریال) نیز در سـال ١٣٩٩ محقق
خواھد شد. 

سایر توضیحات با اھمیت

تصمیم شرکت بر اساس مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه (ز مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۶٧,٠٠٠ میلیارد ریال) نیز در سـال ١٣٩٩ محقق خواھد شد. 

«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.» 


