
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

55,500,000سرمایه ثبت شده:معدني و صنعتي چادرملوشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:کچادنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)131004کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٧۴,٣۵٢,١١٢۴٩,۶٨٩,٢٢٠٩٧,٩۵۴,٣٧٩۵٠درآمدھای عملیاتی

(١٢)(۵٠,٧١۵,۵٣١)(٢۵,٠٨۵,۶١٢)(٢٨,٠۶٠,١٠٩)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۴۶,٢٩٢,٠٠٣٢۴,۶٠٣,۶٠٨۴٧,٢٣٨,٨۴٨٨٨سود (زيان) ناخالص

(۶٠)(۴٣٧,٢٠٠)(١٩۴,۴٧٠)(٣١٠,۵٢۵)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

۴۵,٩٨١,۴٧٨٢۴,۴٠٩,١٣٨۴۶,٨٠١,۶۴٨٨٨سود (زيان) عملیاتي

٣١(٢۶۵,۵٣٠)(٨۶,١١٢)(۵٩,٨٣٠)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٧٠٣,٩٢٠٣,٧١١,٧٨٧۶,٩۵(٨١)٧,٣١٢

۵٩٠,۵٩٣٩٠,٧٢٩١٨۵,۴٠٢۵۵١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۴٧,٢١۶,١۶١٢٨,١٢۵,۵۴٢۵٣,۶٧٨,٨٣٢۶٨سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

--٠٠(۴,٠٢۴,٣۴٣)سال جاری

--(٣,۶۶٧,۶٩۴)(١,۴٧۵,١٣١)٠سال ھای قبل

۴٣,١٩١,٨١٨٢۶,۶۵٠,۴١١۵٠,٠١١,١٣٨۶٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

۴٣,١٩١,٨١٨٢۶,۶۵٠,۴١١۵٠,٠١١,١٣٨۶٢سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٧۵٧۶٨٣٩٨١١١عملیاتی (ریال)

(٨١)٢١١١٣١۵۶غیرعملیاتی (ریال)

(٢)٧٧٨٧٩۶١,١٣٧ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٢)٧٧٨٧٩۶١,١٣٧سود (زيان) پايه ھر سھم

(٢)٧٧٨٧٩۶١,١٣٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵۵,۵٠٠,٠٠٠٣٣,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠۶/٣١دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۴٣,١٩١,٨١٨٢۶,۶۵٠,۴١١۵٠,٠١١,١٣٨۶٢سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠۶/٣١دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

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

۴٣,١٩١,٨١٨٢۶,۶۵٠,۴١١۵٠,٠١١,١٣٨۶٢سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ حسابرسیشرح
نشده

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

۴٣,١١٩,۴٠١۴٢,٧٧٣,۵١٩۴٣,٢١۵,١٣۵١دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(١٣)٢٨,١١۴٣٢,١٣١۴٢,٨٩٣دارایی ھای نامشھود

٣٨,٠٩٣,٣٨٧٢٩,۶٨۶,٠۶٣١٨,٣٠٩,۴٢٠٢٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠سایر دارایی ھا

٨١,٢۴٠,٩٠٢٧٢,۴٩١,٧١٣۶١,۵۶٧,۴۴٨١٢جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(۴)١٢,۶٨٣,٧٠٩١٣,٢٢٢,٣٢٧٩,١٩٠,٠٨٧سفارشات و پیش پرداخت ھا

٢٨,٣٣٢,٢٣۴٢۴,۶٨۵,٨٠٧١۴,٢٧٩,٩١۶١۵موجودی مواد و کاال

١٨,۴٩٩,۴٩۴١٣,١٠٢,٣٢٣٩,٩٧٠,٠٧٣۴١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

١,٣٢۴,٣٢۴٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٣٧,٠٢٩,٩۴۴۶,۴٧٩,٣۶۵٣,٨٧۴,۴٩٧۴٧٢موجودی نقد

٩٧,٨۶٩,٧٠۵۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣٧٠

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٩٧,٨۶٩,٧٠۵۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣٧٠جمع دارایی ھای جاری

١٧٩,١١٠,۶٠٧١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١٣٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۵۵,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠٣٣,۵٠٠,٠٠٠٢۶سرمايه

--٠١٠,۵٩۵,٠٢٠٧,٠۵٣,٣١۵افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

۵,۵۵٠,٠٠٠۴,۴٠٠,٠٠٠٣,٣۵٠,٠٠٠٢۶اندوخته قانونی

٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۶٠,٩٨۶,۶٢٨۴٩,٧۴۴,٨١٠٢۴,٢٣٣,۶٧٢٢٣سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

١٢٢,٠٣۶,۶٢٨١٠٨,٧٣٩,٨٣٠۶٨,١٣۶,٩٨٧١٢جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠١۵٢,۴٧۴پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٢٠۶,٠٢۴١٧٨,٢۴۴١۴٧,۵٠٠١۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢٠۶,٠٢۴١٧٨,٢۴۴٢٩٩,٩٧۴١۶جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١٩,٩١٧,۶۶۶١٣,٨١٨,١١٨١٨,۴٣١,٣٨۶۴۴پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٩)۴,٧۵٧,٧۶۴۵,٢٠٠,٧٧٢۴,٧٠٨,٢٠٨مالیات پرداختنی

٢٨,۵٢٨,۶۴٢۴٣٧,٣۶٩٢,١٨٨,٧٢٨۶,۴٢٣سود سھام پرداختنی

--٠١,١٨۶,٠١۶٣,٧۵۴,۶١٣تسھیالت مالی



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠ذخایر

٣,۶۶٣,٨٨٣۴٢١,١٨۶١,٣۶٢,١٢۵٧٧٠پیش دریافت ھا

۵۶,٨۶٧,٩۵۵٢١,٠۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠١٧٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠

۵۶,٨۶٧,٩۵۵٢١,٠۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠١٧٠جمع بدھی ھای جاری

۵٧,٠٧٣,٩٧٩٢١,٢۴١,٧٠۵٣٠,٧۴۵,٠٣۴١۶٩جمع بدھی ھا

١٧٩,١١٠,۶٠٧١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١٣٨جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

٣٣,۵٠٠,٠٠٠٧,٠۵٣,٣١۵٠٠٣,٣۵٠,٠٠٠٠٠٠٢٨,٩۴١,٨٨٠٠٧٢,٨۴۵,١٩۵مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

(۴,٧٠٨,٢٠٨)٠(۴,٧٠٨,٢٠٨)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٣٣,۵٠٠,٠٠٠٧,٠۵٣,٣١۵٠٠٣,٣۵٠,٠٠٠٠٠٠٢۴,٢٣٣,۶٧٢٠۶٨,١٣۶,٩٨٧مانده 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

۵٠,٠١١,١٣٨۵٠,٠١١,١٣٨

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠,٠١١,١٣٨٠۵٠,٠١١,١٣٨

٠٠٠سایر 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
١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠,٠١١,١٣٨٠۵٠,٠١١,١٣٨

(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

١٠,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠١٠,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

٣,۵۴١,٧٠۵٠٠٣,۵۴١,٧٠۵افزایش 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(١,٠۵٠,٠٠٠)١,٠۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,۵٩۵,٠٢٠٠٠۴,۴٠٠,٠٠٠٠٠٠۴٩,٧۴۴,٨١٠٠١٠٨,٧٣٩,٨٣٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

۴٣,١٩١,٨١٨۴٣,١٩١,٨١٨

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠۴٣,١٩١,٨١٨٠۴٣,١٩١,٨١٨

(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

١١,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠١١,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠افزایش 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



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(١,١۵٠,٠٠٠)١,١۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵۵,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠۵,۵۵٠,٠٠٠٠٠٠۶٠,٩٨۶,۶٢٨٠١٢٢,٠٣۶,۶٢٨مانده در ٣١/١٣٩٩/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

۴۵,٢٣۵,٣٢۴١۵,٠٠١,٠۴۶٢۶,۶۶٩,٨٢٣٢٠٢نقد حاصل از عملیات

(٣١٠)(٣,١٧۵,١٣٠)(١,٠٩٠,٠٠٠)(۴,۴۶٧,٣۵١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

۴٠,٧۶٧,٩٧٣١٣,٩١١,٠۴۶٢٣,۴٩۴,۶٩٣١٩٣جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(۴,٣١١,٢۶٢)٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

(١۵١)٠(٨٣٢,٩٠۴)(٢,٠٩٣,٩۴٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٣٩,۴١٠٠٠

(١٢٢)(۵,۵۴٠,١٩۴)(٢,١٣٣,۴١٨)(۴,٧٣٨,٧۶۴)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای
کوتاه مدت

(١,٣٢۴,٣٢۴)٠٠--

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠

--٠٣٠,۴۵٢١,۵٧٣,٢٧٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢٩۴,٧٨٢١٣۵,٩١۶٣٩٠,٨٢۴١١٧دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای
سرمایه گذاری

(٧,٨٢٢,٨۴۵)(٢,٧٩٩,٩۵۴)(٧,٨٨٧,٣۶٠)(١٧٩)

٣٢,٩۴۵,١٢٨١١,١١١,٠٩٢١۵,۶٠٧,٣٣٣١٩٧جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٨٩٢,٩۶٩٣٨٠,٧١٩٣٩۵,۶٢٧١٣۵دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

--٠٣,٠٠٠,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٧۴(٨,۶۶٩,٢۴۵)(۴,۴٧٧,۵٧۵)(١,١٨١,١١٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٨٠(۵٣۶,٠۴٣)(٣١٧,٨۴٢)(۶۴,٧٣۴)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



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٣۵(١٠,١٩٢,٧٩٢)(٣,٧٣٣,۶٩١)(٢,۴۴٢,٠٠٢)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین
مالی

(٢,٧٩۴,٨٨٠)(۵,١۴٨,٣٨٩)(١٣,٠٠٢,۴۵٣)۴۶

٣٠,١۵٠,٢۴٨۵,٩۶٢,٧٠٣٢,۶٠۴,٨٨٠۴٠۶خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۶,۴٧٩,٣۶۵٣,٨٧۴,۴٩٧٣,٨٧۴,۴٩٧۶٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--(١٢)(١٣)۴٠٠,٣٣١تاثیر تغییرات نرخ ارز

٣٧,٠٢٩,٩۴۴٩,٨٣٧,١٨٧۶,۴٧٩,٣۶۵٢٧۶مانده موجودی نقد در پايان سال

۵,۴۴٨,٠٢١۴,۴٨٧,٧۴٣٢١,١۵٨,۴٣١٢١معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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

مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٨/٠۶/٣١

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

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 )

١٨,٨۴٣,٩٨۶٣,۶٠٩,۴١٣(١٠,٨٨٠,٨٢٨)١۵,٧٧٨,۵٢۶٢,٧٢۵,۵٨٧١٠,٩٠۵,٨٣٩.٣٧٢٩,٧٢۴,٨١۴(١۶,۵٧٩,۴۴٢)٢,٧٩۶,٣۴٩١۶,۶٢۴,٠۵۶۵,١٨٣,۵٩٨۶,٢۴٢,٣٧۶.٠۵٣٢,٣۵٧,٩۶٨دولتتن

سنگ
دانه

بندي

نرختن
بازار

٩۴,۴۴٧٢٠٢,۶٢٣١۵۴,٠۶۵٢,٢۵۵,٢۴٩.۴١٣۴٧,۴۵۵(٢١٧,١١٠)١٣٠,٣۴۵(٢٨٨,٣٢٩)٩٩,٩٠٠٩,٠٩١,١٧١.١٧٩٠٨,٢٠٨۶١٩,٨٧٩۴٢٠,١٠٠



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٨/٠۶/٣١

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغ
فروش-

میلیون لایر

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

نرختنگندله
بازار

٧٩٩,٨٨٧٧,٣۵۵,۵٨۵١,۴٧٧,٧۵۶٩,۵٩٠,٠۴٢.۶١١۴,١٧١,٧۴٣(۵,٨١٩,٠۶۵)٨,٣۵٢,۶٧٨۵۶۵,٠٧۴١۶,١٢٣,۴۶٣.۴٨٩,١١٠,٩۵٠(٢,٨٠٩,۵٣٧)۶,٣٠١,۴١٣٨٨۴,٩٢۶

نرختنآپاتیت
بازار

٣۴,٣٩۶.٧١٢٨,۴٨٣۵٧,۶۶١٣,٧٩٩,۵١٧.٨٧٢١٩,٠٨۴(١٠٨,٨٠۴)١١٠,٢٨٠٢٨,٣۴٨٧,٣٩۵,٣٣۶.۵٣٢٠٩,۶۴٣(۶٠,٣۶٠)١۴٩,٢٨٣٠

نرختنفوالد
بازار

٣٧٢,٠٨٠١۴,٠۶۴,٣٣٠۶٣٣,٩٧٧٣٨,۶۴٧,٧٠٨.٠۴٢۴,۵٠١,٧۵٨(١٣,٩۴١,٨١٨)١٠,۵۵٩,٩۴٠١٧۶,۵۴٨۶٠,٩٩٠,٩٣٧.٣١١٠,٧۶٧,٨٢٨(۴,۴٩١,٣۵٨)۶,٢٧۶,۴٧٠٣٢٣,۴۵٢

آھن
اسفنجي

نرختن
بازار

١۶٩,٧٠٠٢,٩٩١,۴۶٨٣۶۵,٨٢۵١٩,٣٩٩,٧۴۵.٧٨٧,٠٩۶,٩١٢(٢,۵۴٩,١٨٢)۴,۵۴٧,٧٣٠١٩۶,٩۴۴٣٢,۶۴۴,۵٢٣.٣٢۶,۴٢٩,١۴٣(١,۵٩٨,٩٩٩)۴,٨٣٠,١۴۴٣٣,٠۵۶

عرضه
برق

تولیدي
(نیروگاه)

مگاوات
ساعت

۴۴٣,١٣۴۶۴٧,٨٨١(۵٩۵,٨۵۵)۴٧٢,۶٨۶١,١٠۶,۵٣۵٩٣٨,٩۵٧.٢١,٠٣٨,٩٨٩(١,٠٠٠,٨٩۶)١٨٩۵,٨٠۶٢,٨۶۶,٨٩١۵١۴,٠٠٠.٠١١,۴٧٣,۵٨٢دولت

٣٧,۴۶۴,٣٠٩۵,٩١٨,٨٢٨(٢٠,٧٢۵,٢۶۶)٣٩,٩۵٢,١٨۵۴,٨٩٨,٩٣۶۵٨,١٨٩,۵٧۵(۴٠,٢١۶,٣١٧)۴,٢۶۶,٨۶٠.٧۴٢,٢۶٢,٣۵١١٠,٧٣٩,٧٧٣٨٠,١۶٨,۵٠٢جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

سنگ
دانه

بندي

نرختن
بازار

١٠١,۵٠١٧٨٧,١۵۶١۵١,۴٣٢٧,۶٣۵,٠۴۴.١١١,١۵۶,١٩٠(۶٢٢,۴٩۴)۵٣٣,۶٩۶٠٠٠٠٠

نرختنفوالد
بازار

١٢۴,۴٩٨۵,١٣٨,١۴٩٣۶۵,١٠۴۴١,۴٩٨,٣۶۴.٨۵١۵,١۵١,٢١٩(٨,۵٩۴,١٣٩)۶,۵۵٧,٠٨٠٢۶٨,۵٧٢۶٠,١٧٩,۵٣١١۶,١۶٢,۵٣٧(٧,٣٣۴,٨۴٣)٨,٨٢٧,۶٩۴٢٣١,۴٢٨

نرختنگندله
بازار

٢٣٧,٣٩٧١,۵٠١,۵۶۴٢٣٣,٧۶٨۶,٣٢۴,۵٠٩.٧٧١,۴٧٨,۴۶٨(١,٢٨٢,۵٨١)١٩۵,٨٨٧٠٠٠٠۵٠٠,٠٠٠

٨,٨٢٧,۶٩۴٧٣١,۴٢٨(٧,٣٣۴,٨۴٣)٧,٢٨۶,۶۶٣٢۶٨,۵٧٢١۶,١۶٢,۵٣٧(١٠,۴٩٩,٢١۴)۴۶٣,٣٩۶٧,۴٢۶,٨۶٩٧۵٠,٣٠۴١٧,٧٨۵,٨٧٧جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

۴۶,٢٩٢,٠٠٣۶,۶۵٠,٢۵۶(٢٨,٠۶٠,١٠٩)۴٧,٢٣٨,٨۴٨۵,١۶٧,۵٠٨٧۴,٣۵٢,١١٢(۵٠,٧١۵,۵٣١)۴,٧٣٠,٢۵۶.٧۴٩,۶٨٩,٢٢٠١١,۴٩٠,٠٧٧٩٧,٩۵۴,٣٧٩جمع



روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵,١٣٨,٨٧۵٢٠,٩۶٢,٠٠٠٣۴,۵۵۴,٠٨٩٧١,۶۴۵,٨٣۶٩٧,٩۵۴,٣٧٩٧۴,٣۵٢,١١٢١٠١,٢٧٠,٣٠٩مبلغ فروش

(۴٨,٧٣۵,٨٨٩)(٢٨,٠۶٠,١٠٩)(۵٠,٧١۵,۵٣١)(۴۴,۴۴١,۶٩٩)(٢۴,١٠٣,۵۴٠)(١٣,٨٠۴,٠٨١)(٩,۵٨۵,۶٨۵)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

در سال ١٣٩٩ شرکت برنامه تولید کنسانتره تر به میزان ١٠ میلیون و ۵٠٠ ھزارتن ، تولید ٢۴٠ 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 ٧ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ٣٣۵ ھزارتن کنسانتره خشک) فروش ۵٢٠ 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 کنسانتره تر تولیدی در سال ١٣٩٩ ، مقدار ٣ میلیون و ٩٠٠ ھزارتن ، به ھمراه ٢۶٠ ھزار تن کنسانتره بازیافتی و خریداری جھت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار،
به میزان ۴ میلیون و ٧٠ ھزار تن در فرآیند تـولید گندله مصرف خـواھد شد. از مجموع ٣ میلیون و ٧٠٠ ھزار تن گندله تولیدی، ٢ میلیون و ٢۵٠ تن برای تولید آھـن اسفنجی به کارخانه آھن اسفنجی انتقـال می

گردد. مقدار ١ میلیون و ٢٧٠ ھزار تن آھن اسفنجی تولیدی ، برای تولید شمش فوالد در کارخانه 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 دوجانبه فروخته می شود.

بھای تمام شده

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٢٧,٣٢٣,٢۶٨١٩,٠٣٨,٣٠۶مواد مستقیم مصرفي

۶,٣۵٢,٠٣٢۵,۴۶٨,٨٨٢دستمزدمستقیم تولید

١٨,٢٣١,۵١۵۶,٩٩٨,٣٩۶سربارتولید

۵١,٩٠۶,٨١۵٣١,۵٠۵,۵٨۴جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۵١,٩٠۶,٨١۵٣١,۵٠۵,۵٨۴جمع ھزينه ھاي تولید

٢٢٧,۴٣٣٣۵٩,٢٣١موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٢٣۵,٩۴۵)(٣۵٩,٢٣١)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

۵١,٧٧۵,٠١٧٣١,۶٢٨,٨٧٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١,٩١٩,٢٨٩٢,٩٧٨,٧٧۵موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۶,۵۴٧,۵٣۶)(٢,٩٧٨,٧٧۵)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۵٠,٧١۵,۵٣١٢٨,٠۶٠,١٠٩بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۵٠,٧١۵,۵٣١٢٨,٠۶٠,١٠٩جمع 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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحد

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 )

۶٢٨,١٩٧١,٨٩٧,۴٨٧.۵٧١,١٩١,٩٩۶٣,٣٧٢,٣٠٣٣,۶٣٧,۵۶٣.۴١١٢,٢۶۶,٩۶۶٠٠٢,٧٢۵,۵٨٧٣,٩٩٢,١٠۴.۴۵١٠,٨٨٠,٨٢٨١,٢٧۴,٩١٣٢,٠٢٢,٢٠٣.٨٧٢,۵٧٨,١٣۴تن

٩,٠١۶١,٧٣۶,۶٩٠.٣٣١۵,۶۵٨٢۶,١٣۵٢,٢١۶,٩١٢.١٩۵٧,٩٣٩٠٠٢٨,٣۴٨٢,١٢٩,٢۵٠.٧۴۶٠,٣۶٠۶,٨٠٣١,٩۴۵,٧۵٩.٢٢١٣,٢٣٧تنآپاتیت

سنگ
دانه

بندي

٣٠۴,٣۴١١,٠۶٣,٨١۶.۵٧٣٢٣,٧۶٣١۵۶,۶٣١٢,۴۶٩,٣۴۵.١۵٣٨۶,٧٧۶٠٠٩٩,٩٠٠٢,٨٨۶,١٧۶.١٨٢٨٨,٣٢٩٣۶١,٠٧٢١,١۶٩,٣٢٣.۵٧۴٢٢,٢١٠تن

١٢١,٣٩٠٣,١١٠,٨٧۴.٠۴٣٧٧,۶٢٩٧٣۶,۵٧۵۴,٧٣۴,٣۵۴.٢٧٣,۴٨٧,٢٠٧٠٠۵۶۵,٠٧۴۴,٩٧١,٩٨٠.۶۶٢,٨٠٩,۵٣٧٢٩٢,٨٩١٣,۶٠٣,٠۴٣.۴۵١,٠۵۵,٢٩٩تنگندله

۴٩,٨٩٠٢٠,٣٢٩,٨۴۵.۶۶١,٠١۴,٢۵۶۴٧٧,٧٠۵٢۶,٧۴٧,۶٩٩.٩۴١٢,٧٧٧,۵١٠٠٠۴۴۵,١٢٠٢۶,۵۶٨,۵۶٨.٠٣١١,٨٢۶,٢٠١٨٢,۴٧۵٢٣,٨٣٢,٢۵٢.٢١,٩۶۵,۵۶۵تنفوالد

آھن
اسفنجي

٩,۴۴٧۵,٨٧٢,٠٢٢.٨۶۵۵,۴٧٣٢۶١,٨۶١٧,٨۵٣,٨۴٩.٩۴٢,٠۵۶,۶١٧٠٠١٩۶,٩۴۴٨,١١٩,٠۵۴.١۵١,۵٩٨,٩٩٩٧۴,٣۶۴۶,٨٩٩,٧٢٢.٩٨۵١٣,٠٩١تن

٢,٩٧٨,٧٧۵٣١,٠٣٣,٠١۵٠٢٧,۴۶۴,٢۵۴۶,۵۴٧,۵٣۶جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۴,٩٣٢,١٧٧۶٧٢,٠٢٣.۵٣٣,٣١۴,۵٣٩٧,٣۵۴,۴۵٠٧٧٧,٣٣٩.۴٣۵,٧١۶,٩٠۴٧,٨٩۵,٩٣٢٠۵,۵٩۵,٢٠۵۴,٣٩٠,۶٩۵٧٨٢,۶١٨.٢۴٣,۴٣۶,٢٣٨تنسنگ آھن خام



دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

٢١٧,٣۶٠٢,٢٣۵,٢۶٨.۶٨۴٨۵,٨۵٨١,٨٨٢,۵٩١٢,۵٧٩,٩۶١.٣۴۴,٨۵٧,٠١٢١,٩۶٩,٨٨٠٠۵,٠١١,٩٣٢١٣٠,٠٧١٢,۵۴۴,٢٨٧.٣۵٣٣٠,٩٣٨تنکنسانتره مصرفي گندله

٩,١۶٨٢۴,٣٩٩,٢١۴.۶۶٢٢٣,۶٩٢١۵,۴٠۶٣۴,٠۶١,٢٧۴.٨٣۵٢۴,٧۴٨١٢,٨١٩٠٣۴٩,۴٣٨١١,٧۵۵٣٣,٩۴٣,١٧٣.١٢٣٩٩,٠٠٢تنآھن قراضه

٠٠١,١٣١,١٧١٣,۶٠٣,٠٣٠.٨۴۴,٠٧۵,۶۴۴١,١٣١,١٧١٠۴,٠٧۵,۶۴۴٠٠تنگندله مصرفي جھت آھن اسفنجي

٠٠۵٨٠,۶٠٨۶,٨٩٩,٨١٣.۶۴۴,٠٠۶,٠٨٧۵٨٠,۶٠٨٠۴,٠٠۶,٠٨٧٠٠تنآھن اسفنجي انتقالي جھت فوالد

۵,١۵٨,٧٠۵٢٧,٣٠۶,۵٠۶.٨٧۴,٠٢۴,٠٨٩١٠,٩۶۴,٢٢۶۴٧,٩٢١,۴٢٠.٠٩١٩,١٨٠,٣٩۵١١,۵٩٠,۴١٠٠١٩,٠٣٨,٣٠۶۴,۵٣٢,۵٢١٣٧,٢٧٠,٠٧٨.٧١۴,١۶۶,١٧٨جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

۴,٠٢۴,٠٨٩١٩,١٨٠,٣٩۵١٩,٠٣٨,٣٠۶۴,١۶۶,١٧٨جمع 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 ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٢٠۶,۴٠۴٢۶٩,٢٧١٧٠١,١٨٣٣١١,٧٩٩٢٢٩,۴۴٠٢٠٧,٠٩٠ھزينه حقوق و دستمزد

٢,۴٣١,٩۴١١,۶۴۴,٨۵٢٢,۶۵٨,٣۴٨١۵,٩٣٧٨,٧١٩٧,٢١٨ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٢,١٩٣,١٣١١,۶٣٢,٢١٣١,١٧٧,١٣۴١,۵٨٨۶٩٨١,٠٣١

۴,٠٩٣,۵١٧٩٢٠,٣٨٩۴,٢٨١,۶۵۵۴,٨٠٩٩,۴٠٩٩,۴٠٩ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٠٠٠

٩,٣٠۶,۵٢٢٢,۵٣١,۶٧١١۶,١١٧,۶٢۴١٠٣,٠۶٧۶٢,٢۵٩٧٠,۴۴٧ساير ھزينه ھا

١٨,٢٣١,۵١۵۶,٩٩٨,٣٩۶٢۴,٩٣۵,٩۴۴۴٣٧,٢٠٠٣١٠,۵٢۵٢٩۵,١٩۵جمع

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

نرخ
فروش

محصوالت

دوره ۶ 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 مشابه روال قبل تعیین شده و شرکت در خصوص پادش کیفیت محصول ضرائب باالتری را نسبت به دوره قبل محاسبه نموده
است نرخ فروش محصوالت دانه بندی از قیمتھای مشابه رایج در بازار (معادل ١٢ درصد قیمت شمش فوالد خوزستان) ونرخ فروش شمش فوالد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی

بر مبنای بورس کاال و یا مزایده ھای بین المللی) و نرخ فروش برق از تعرفه ھای وزارت نیرو و قراردادھای دوجانبه تبعیت می نماید.

نرخ خريد
مواد
اولیه

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

شرکت کلیۀ مواد اولیۀ 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 ھا و تأثیر نوسان ارز در ھزینه ھای قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ۶ 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 دستمزد (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 اولیۀ کمکی شمش فوالد

(شامل الکترود و بخشی از فروآلیاژھا و مواد نسوز) و قطعات و لوازم یدکی با منشاء تأمین کنندۀ 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 مـدیریت می کند. ھمچنین در این راستا با اعمال
حساسیتھا و بکارگیری روشھای مختلف از جمله تصفیۀ 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 مّدت عالوه بر اجرای شبکۀ فاضالب شھر اردکان و تصفیۀ 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 ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵٣١۵٣١۵٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

۴,۶۴٧۴,٧۵٣۴,٩۵٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٣٩,۶٣٠.٩٩,۶٧۵,٠۴۶,۵٨٨١٢٨,۴۶۶.١٨١١,٩۶۵,٣۶۵,۵٣٢یورومنابع ارزی طی دوره

۵,۴٣٨.١٣١٢٨,٩٢١,١۶٠٢٩,٩۵٨.١٣٣,٧۶١,٢٩٢,۵١٢دالرمنابع ارزی طی دوره

١۴٠,٠٠٠١٧۵,٠٠٠,٠٠٠١۴٠,٠٠٠١٧۵,٠٠٠,٠٠٠ینمنابع ارزی طی دوره

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

دوره ۶ 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 ٣١/١٣٩٩/٠۶ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ٣١/١٣٩٩/٠۶

درصد پیشرفت فیزيکي
برآوردي طرح در تاريخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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

آھن اسفنجی و فوالد در حال تولید۴٣.٧۴۴,٨٠۶,٨٠١١٣٩٨/١٢/٢٩۴,۵٨٩,٩۶١۴٣.٧۴۶,١١٩,٠٨١٠آھن و فوالد ارفع

در حال فعالیت عملیاتی١۶.٣۶١,١۵۵,۵٣۵١٣٩٨/٠٩/٣٠۴٢٣,۶٧٢١۶.٣۶١,۶۶١,۴٠٠٠شرکت تامین سرمايه امید

در حال فعالیت عملیاتی٠۵٠,۵۶٢١٣٩٨/١٢/٢٩٢٠,٨٧٢٠۵٠,۵۶٢٢۵,١۶٧فوالد مبارکه

سرمايه گذاري توسعه معادن و
فلزات

در حال فعالیت عملیاتی٠١٣,٧۴١١٣٩٨/١٢/٢٩۶,۶٣۶٠١٣,٧۴١٠

نورد درحال بھره برداری فوالد در حال اجراء۶۴.٩٩٧,١۴٩,٨۶۵١٣٩٨/١٢/٢٩٠۶۴.٩٩٧,١۴٩,٨۶۵٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

قبل از بھره برداری٢٢.٢٢٨,٩٠٧,٨٣٠١٣٩٨/١٢/٢٩١۵,۵۵۵٢٢.٢٢١١,٩٣۴,۵٠٢٢٠,٠٠٠تامین و انتقال آب خلیج فارس



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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

آھن اسفنجی در حال تولید٢٩.٨۶١,۶٨۴,٢٧٩١٣٩٨/١٢/٢٩١,٣١٣,۶۵١٢٩.٨۶١,۶٨۴,٢٧٩٠آھن و فوالد غدير ايرانیان

قبل از بھره برداری٢٩١,۵١٠,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠٢٩٢,١٢۵,٠۴۵۴٠,۶٠٠کاوند نھان زمین

قبل از بھره برداری٣۶.٢٢,١٨۴,٠٢٠١٣٩٨/١٢/٢٩١,٣٣۴٣۶.٢٣,٩٨١,٨۵٢٨,٧٣۶نوين الکترود اردکان

نورد و فوالد در حال تولید٣۴.۶۴۶٢٣,۶٢١١٣٩٨/١٢/٢٩١١۴,٣٣١٣۴.۶۴٩٣۵,۴٣١١١٢,٢۵٢فوالد شاھرود

در حال فعالیت عملیاتی٣٠٣۴٠,١٠٣١٣٩٨/١٢/٢٩۶٠,٠٠٠٣٠۴۴۵,١٠٣١٠۵,٠٠٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

شرکت بین المللي معدني و
صنعتي سي پي جي پارس

در حال فعالیت عملیاتی۵١۵١,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩١٠,٢٠٠۵١۵١,٠٠٠١٧,٨۵٠

در حال فعالیت عملیاتی٠١,٢٠٨,٧٠۶١٠,٢٧۶٠١,٢۶٢,٢۴٨١٠,۶۵٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

در حال فعالیت عملیاتی٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠٠۶۶,۶۵۶۴٢,۵٠٠فوالد ماھان طوبي

در حال فعالیت عملیاتی٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠٠٢۶٢,٠١۴٠سنگ آھن گل گھر

در حال فعالیت عملیاتی٠٠١٣٩٨/٠٩/٣٠٠٠١٩۴٠شرکت سنگ آھن گھر زمین

صندوق سرمايه گذاري بذر
امیدآفرين

در حال فعالیت عملیاتی۵٠٠٠,٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠٠٢

معدني اکتشافي دشت يوز دره
انجیر

قبل از بھره برداری٢٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠۴٩١٠٨,٠۶٢٠,۴٩۵۴

مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل
دريا

قبل از بھره برداری١۶.۶٧١٨۴,۶۶۶١٣٩٨/١٢/٢٩٠١۶.۶٧١٨۴,۶۶۶٠

قبل از بھره برداری١٣٠,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠١٣٠,٠٠٠٠مجتمع فوالد زاگرس انديمشک

در حال فعالیت عملیاتی٨.٣٣٢٠,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠٨.٣٣١٠,٠٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

در حال فعالیت عملیاتی١۵١۵,٠٠٠١٣٩٨/١٢/٢٩٠١۵١۵,٠٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

مصرف کارگران مجتمع معدني سنگ
اھن چادرملو

در حال فعالیت عملیاتی٠١١۵١٣٩٨/١٢/٢٩٠٠١۶٠٠

قبل از بھره برداری٠.٠١٢۶١٣٩٨/١٢/٢٩٠٠.٠١٢۶٠توسعه فوالد قشم

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٢١٢,١٨٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٣۵٧,۶٠٧٠مديريت سرمايه گذاري امید

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٣٠۴,١٩٢٠مديريت انرژي امید تابان ھور

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠۴٠,٩۴٨٠توسعه مولد نیروگاھي جھرم

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٧۴,٢٢۵٠سرمايه گذاري سپه



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠١۶٨,۴۵۶٠پااليش نفت اصفھان

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠١۶۶,٧١٧٠شرکت پااليش نفت تھران

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠جمع

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

٠١,١٨۶,٠١۶٠٠٠٠٠۵٩,٨٣٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

١,١٨۶,٠١۶٠٠٠٠۵٩,٨٣٠جمع

٠انتقال به دارايي



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

ھزينه مالي
دوره

۵٩,٨٣٠

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 شماره «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 آمـریکا علیه ایـران ، تـالشھای
گـذشته را بـا وقفه مـواجه کرده است. در ایـن وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانۀ گندله سازی شمارۀ «٢» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و ھمچنین سایر طرحھای توسعه ای یاد شده در این
گزارش، 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 ٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال به ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال و مرحلۀ دوّم از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به ۶٧,٠٠٠ میلیارد) را به تصویب

رساند. افزایش سرمایه مرحلۀ اوّل (از مبلغ ٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال تامبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال) در مھر ١٣٩٨ به ثبت رسیده است. افزایش سرمایه مرحلۀ دوّم (از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد
ریال) در سال ١٣٩٩ به ثبت رسیده است. با توجه به ھماھنگی با سھامداران ، برنامۀ افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به حداقل ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط ھیأت مدیره به مجمع

عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواھد شد.

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

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

شرکت در گذشته امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای ھزینه ھای احداث کارخانه گندله سازی شماره «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 آمـریکا

علیه ایـران ، تـالشھای گـذشته را بـا وقفه مـواجه کرده است. در ایـن وضعیت شرکت قصد دارد برای احداث کارخانۀ گندله سازی شمارۀ «٢» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال و ھمچنین سایر
طرحھای توسعه ای یاد شده در این گزارش، 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 ٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال به ۴۴,٠٠٠ میلیارد
ریال و مرحلۀ دوّم از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به ۶٧,٠٠٠ میلیارد) را به تصویب رساند. افزایش سرمایه مرحلۀ اوّل (از مبلغ ٣٣,۵٠٠ میلیارد ریال تامبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال) در مھر ١٣٩٨ به ثبت

رسیده است. افزایش سرمایه مرحلۀ دوّم (از مبلغ ۴۴,٠٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال) در سال ١٣٩٩ به ثبت رسیده است. با توجه به ھماھنگی با سھامداران ، برنامۀ افزایش
سرمایه از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به حداقل ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال در آینده نزدیک توسط ھیأت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ارائه خواھد شد.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

۶,۵۶۶,۴٨٨٣٨٢,٧۵۵سود سھام سرمايه گذاريھا

٣٩٠,٨٢۴٢٩۴,٧٨٢سود حاصل سپرده

٠٢۶,٣٨٣فروش سرمايه گذاري ھا

۶,٩۵٧,٣١٢٧٠٣,٩٢٠جمع



سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

۴٠٠,٣٣١(١٢)تسعیر ارز

١٨۵,۴١۴١٩٠,٢۶٢ساير

١٨۵,۴٠٢۵٩٠,۵٩٣جمع

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

۶٠ درصد سود سال جاری٠٠٠,٠٠٠۵٠,٠١١,١٣٨٣٠,٨٠٠,٠٠٠,٨١٠١۵,۴٩,٧۴۴

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

شرکت افزایش سرمایه از میبلغ ۵۵،۵٠٠ میلیارد ریال به ۶٧٠٠٠ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧ در اختیار ھیات مدیره می باشد لیکن ھیات مدیره
با توجه به ھماھنگی با سھامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵.۵٠٠میلیارد ریابل به ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران در دستور کا قرار

داده است .

سایر توضیحات با اھمیت

شرکت افزایش سرمایه از میبلغ ۵۵،۵٠٠ میلیارد ریال به ۶٧٠٠٠ میلیارد ریال بموجب تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ٢٩/١١/١٣٩٧ در اختیار ھیات مدیره دارد . لیکن ھیات مدیره با توجه به ھماھنگی
با سھامداران عمده شرکت برنامه افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵.۵٠٠میلیارد ریابل به ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران در دستور کار قرار داده 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.»
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