
اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی

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

0سرمایه ثبت نشده:کچادنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)131004کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

معدني و صنعتي چادرملوبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورت¬ھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) شامل صورت وضعیت¬ھاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت ھاي سود و زيان، 

سود وزيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 44 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیات مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل ھاي داخلي مربوط به 

تھیه صورت ھاي مالي است به گونھ اي که اين صورت ھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين موسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب 

مي¬کند اين موسسه الزامات آيین رفتار حرفھ اي را رعايت و حسابرسي را به گونھ اي برنامھ ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.  
حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله 

ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي 
حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي 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 ھیات مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورت ھاي مالي است.  
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. 

ھمچنین اين موسسه 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. 

                        

اظھار نظر

 
                            4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو (سھامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و 

جريان ھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. 
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 4-32 منعکس گرديده، بر اساس دادنامه شماره 140009970905810290 مورخ 28/02/1400 ھیات عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب نامه 

شماره 24023/ت 56179 ه مورخ 31/02/1398ھیات وزيران و بخشنامه 16/98/200 مورخ 01/03/1398 سازمان امور مالیاتي کشور که به موجب آنھا "صرفا آن دسته از واحدھاي صنعتي و معدني 
موضوع ماده 132 قانون مالیات مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمايه گذاري انجام شده براي آنھا پروانه بھره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و يا دوره معافیت 
آنھا تا تاريخ 29/12/1389 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداري از افزايش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسالمي ايران ھستند"، ابطال گرديده 
است. با توجه به راي مذکور، ھیات مديره شرکت اعتقاد دارد، مشمول برخورداري از افزايش معافیت موضوع بند «ب» ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوري اسالمي ايران مي باشد، 

لیکن قطعیت اين موضوع منوط به تايید اداره امورمالیاتي ذيصالح مي باشد.
6. وضعیت تعھدات شرکت مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت مصوبات ھیات وزيران و بخشنامه ھاي بانک مرکزي در يادداشت ھاي توضیحي 5-5 و 1-40 افشا گرديده است که 

قطعیت آن منوط به بررسي و اعالم نظر کارگروه تعیین شده در مصوبات ھیات وزيران مي باشد.  
اظھارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندھاي 5 و 6 تعديل نشده است.

 
                        



سایر بندھای توضیحی

 
                            7. صورت¬ھاي مالي سال منتھي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري (عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) مورد حسابرسي قرار گرفته و در 

گزارش مورخ 21 خرداد ماه 1399 آن موسسه، نسبت به صورت ھاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظھار شده است.
 

                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            8. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیات مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين موسسه نسبت به 

صورت¬ھاي مالي، دربرگیرنده 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 موسسه 
مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت¬ھاي بااھمیت آن با صورت-ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬ھاي بااھمیت است. در صورتي که اين 

موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            9. پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 04/04/1399 صاحبان سھام درخصوص انجام حسابرسي عملیاتي به نتیجه نرسیده است.

10. 10)معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 41  به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیات مديره شرکت به اطالع 
اين موسسه رسیده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معالمالت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از ھیات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري رعايت شده است. نظر اين 

موسسه به شواھدي حاکي از اينکه ساير معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش ھیات مديره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد بررسي اين 

موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیات 
مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار، در خصوص افشا به موقـع صـورت ھاي مالي حسابرسي شده میان دوره اي يکي از شرکت ھاي فرعي در موعد مقرر و ارائه 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه شرکت حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکیل مجمع به ثبت شرکت ھا رعايت نشده است. مضافا تطبیق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل 
حاکمیت شرکتي شرکت ھاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بھادار و رعايت کامل مفاد آن از جمله تدوين فرآيند جھت ارزيابي و مستندسازي اثر بخشي وظايف ھیات مديره و مدير عامل، 
تشکیل کمیته ھاي تخصصي و تھیه و تصويب منشور ھیات مديره، ضرورت دارد. ھمچنین مفاد ماده 19 دستورالعمل انضباطی در خصوص تصويب پرداخت ھرگونه کمک بالعوض به اشخاص خارج از 

شرکت در مجمع عمومي عادي صاحبان سھام رعايت نشده است.
13. کنترل ھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بھادار در چارچوب چک لیست ھاي ابالغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدوديت ھاي ذاتي کنترل 

ھاي داخلي، اين موسسه به مواردي از نقاط ضعف بااھمیتي حاکي از عدم رعايت موارد مندرج در چک لیست مذکور، برخورد ننموده است.
14. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بھادار، در خصوص پیشنھاد تقسیم سود ھیأت مديره موضوع يادداشت توضیحي 1-44، اين مؤسسه به مورد 

خاصي برخورد ننموده است.
15. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک لیست ھاي ابالغي 

مراجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين موسسه در حدود رسیدگي¬ھاي انجام شده به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات 
ياد شده برخورد نکرده است.

 
                        

31خرداد1400

موسسه حسابرسي وانیا نیک تدبیر

زمانشماره عضویتامضاء كنندهسمت

شريک موسسه وانیا نیک
تدبیر

[Saeed Nouri [Sign8917011400/04/02
17:22:47

مدير موسسه وانیا نیک
تدبیر

[Ahmad Khaleghi Baygi [Sign8816051400/04/02
17:25:54

 



صورت سود و زیان تلفیقی

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

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٢٩٩,۶٧۵,۵۶۵١١٩,٧٠۴,۶٧۴١۵٠درآمدھای عملیاتی

(٨٢)(٧٢,۵٨٨,۵٩٨)(١٣١,٧٨۶,۶۴١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١۶٧,٨٨٨,٩٢۴۴٧,١١۶,٠٧۶٢۵۶سود (زيان) ناخالص

(٩۴)(٩١١,۴٣٠)(١,٧٧١,۵١٩)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٢٨٢,۶٣١۵٧,٩٣٩٣٨٨ساير درآمدھا

(۴٩)(٨٠,٣٠۵)(١١٩,۶۶٨)سایر ھزینه ھا

١۶۶,٢٨٠,٣۶٨۴۶,١٨٢,٢٨٠٢۶٠سود (زيان) عملیاتي

٧٨(٢٧٠,٠٠۴)(۵٩,٨٣٠)ھزينه  ھاى مالى

١۴,٩٨۶,۴٢٠۶,۵٢٨,٧٠٣١٣٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٢,۵٩۴,۶۴٣٧٠٢,۵۴١٢۶٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١٨٣,٨٠١,۶٠١۵٣,١۴٣,۵٢٠٢۴۶سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

٨٩(١,۴٨٢,٠۶۴)(١۵۶,٨٠۶)سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

١٨٣,۶۴۴,٧٩۵۵١,۶۶١,۴۵۶٢۵۵سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٢٣۵)(۴,٣۶٧,٣١٩)(١۴,۶۴٠,۴٠٧)سال جاری

--(٣,۶۶٧,۶٩۴)٠سال ھای قبل

١۶٩,٠٠۴,٣٨٨۴٣,۶٢۶,۴۴٣٢٨٧سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١۶٩,٠٠۴,٣٨٨۴٣,۶٢۶,۴۴٣٢٨٧سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

١۶٨,۴٠۵,٣٣۶۴٣,۵١٩,٣٣١٢٨٧مالکان شرکت اصلی

۵٩٩,٠۵٢١٠٧,١١٢۴۵٩منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,٩٣٢٩٨٣١٩٨عملیاتی (ریال)

٣٣۴١۴١١٣٧غیرعملیاتی (ریال)



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

حسابرسی شده

٣,٢۶۶١,١٢۴١٩١ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٣,٢۶۶١,١٢۴١٩١سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,٠۴۵٩٩٢٢٠٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵۵,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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

حسابرسی شده

١۶٩,٠٠۴,٣٨٨۴٣,۶٢۶,۴۴٣٢٨٧سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود

٧,۴٨٣,٧٨۶٢,٧۴۵,۵٣٨١٧٣تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٧,۴٨٣,٧٨۶٢,٧۴۵,۵٣٨١٧٣سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

١٧۶,۴٨٨,١٧۴۴۶,٣٧١,٩٨١٢٨١سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

١٧۴,٠٠۶,٨١٧۴۵,۴١٢,٢۶٧٢٨٣مالکان شرکت اصلی

٢,۴٨١,٣۵٧٩۵٩,٧١۴١۵٩منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

۴٨,٢۵٩,٠٣٠۴۴,۶٧٣,۴٠٧۴٢,٢١١,١٣۵١۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠سرقفلی

(۴)١٢٣,٣۴١١١٨,٩٩٢١٢٩,١٢۴دارایی ھای نامشھود

۴١,۵١۶,۶٠٢٢۵,٢٣١,١٧٨١۶,٠٩٢,٠۵٣١۵٨سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

٨,١٧٣,۵٢١١,٢١٧,۶٣٩١,١٧٣,۶٢٣۵٩۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٩٨,٠٧٢,۴٩۴٧١,٢۴١,٢١۶۵٩,۶٠۵,٩٣۵۶۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٣۵)٨,۶٧٩,٠۵۶١١,۶۴۴,٢٣١١٣,۴۴٧,٣٠٣سفارشات و پیش پرداخت ھا

۵٢,٢١۶,٩٣۵٣۵,٣۶۶,۶٨٣١۵,۴١٣,١۶٢٢٣٩موجودی مواد و کاال

۶٠,٣٣٣,۴۴٢١٨,١٨٨,١٠٩١٠,٢٩٢,١٣٠۴٨۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٢,۵٨١,۵٠٧١٣,٠٠٠١٣,٠٠٠١٩,٧۵٨سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٢٠,١۵٠,٠۴٢١٣,٧۴٣,٧٧٧۵,۵۴٣,۵٢٩٢,٠۶٧موجودی نقد

٢۴٣,٩۶٠,٩٨٢٧٨,٩۵۵,٨٠٠۴۴,٧٠٩,١٢۴۴۴۶

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢۴٣,٩۶٠,٩٨٢٧٨,٩۵۵,٨٠٠۴۴,٧٠٩,١٢۴۴۴۶جمع دارایی ھای جاری

٣۴٢,٠٣٣,۴٧۶١۵٠,١٩٧,٠١۶١٠۴,٣١۵,٠۵٩٢٢٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۵۵,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠٣٣,۵٠٠,٠٠٠۶۶سرمايه

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

٠٠٠٠صرف سھام

۶٢,٧٠٧٠٠صرف سھام خزانه

۵,۵۵٣,٣١۶۴,۴٠٠,٨٨٠٣,٣۵٠,٨٨٠۶۶اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٧,٧۴٧,٩۶٧٢,٧۴۵,۵٣٨٨۶٣,٧۵۶٧٩٧تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

١٨۴,٨١٠,١۴٩۴۵,۴۴٨,۵٢٨٢٣,٩۶٢,١٢٨۶٧١سود (زيان) انباشته

--٠٠(۶٩٨,۵٧۵)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٢۵٢,٩٧۵,۵۶۴١٠٧,١٨٩,٩۶۶۶٨,٧٣٠,٠٧٩٢۶٨حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٩,٣٢۴,۶٠٨٣,٣٣٩,٢٧۶٢,۶۶٨,۵١٠٢۴٩منافع فاقد کنترل

٢۶٢,٣٠٠,١٧٢١١٠,۵٢٩,٢۴٢٧١,٣٩٨,۵٨٩٢۶٧جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

--٠٠١۵٢,۴٧۴تسھیالت مالی بلندمدت

٢٠١,١۵٢١٨٨,٩۶٢١۵۴,٧٧٣٣٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(٣۵)٢٠١,١۵٢١٨٨,٩۶٢٣٠٧,٢۴٧جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

۴۶,٠۶۵,۶٢٧٢۶,٠٠١,٣٨١٢٠,١٣٢,۵٣۶١٢٩پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۵,١٩١,۴٧۴٩,۶۶٩,٧٨۴۴,٧١٣,١۴۴٢٢٢مالیات پرداختنی

۶,٨١١,۵٨۶۴٣٧,٣۶٩٢,١٨٨,٧٢٨٢١١سود سھام پرداختنی

--٠١,١٨۶,٠١۶٣,٧۵۴,۶١٣تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

١١,۴۶٣,۴۶۵٢,١٨۴,٢۶٢١,٨٢٠,٢٠٢۵٣٠پیش دریافت ھا

٧٩,۵٣٢,١۵٢٣٩,۴٧٨,٨١٢٣٢,۶٠٩,٢٢٣١۴۴

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٧٩,۵٣٢,١۵٢٣٩,۴٧٨,٨١٢٣٢,۶٠٩,٢٢٣١۴۴جمع بدھی ھای جاری

٧٩,٧٣٣,٣٠۴٣٩,۶۶٧,٧٧۴٣٢,٩١۶,۴٧٠١۴٢جمع بدھی ھا

٣۴٢,٠٣٣,۴٧۶١۵٠,١٩٧,٠١۶١٠۴,٣١۵,٠۵٩٢٢٨جمع 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

٣٣,۵٠٠,٠٠٠٧,٠۵٣,٣١۵٠٠٣,٣۵٠,٨٨٠٠٠٨۶٣,٧۵۶٢٨,۶٧٠,٣٣۶٠٧٣,۴٣٨,٢٨٧٢,۶۶٨,۵١٠٧۶,١٠۶,٧٩٧مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٣٣,۵٠٠,٠٠٠٧,٠۵٣,٣١۵٠٠٣,٣۵٠,٨٨٠٠٠٨۶٣,٧۵۶٢٣,٩۶٢,١٢٨٠۶٨,٧٣٠,٠٧٩٢,۶۶٨,۵١٠٧١,٣٩٨,۵٨٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١



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

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

۴٧,۶١٩,٣٣١۴٧,۶١٩,٣٣١١٠٧,١١٢۴٧,٧٢۶,۴۴٣

(۴,١٠٠,٠٠٠)٠(۴,١٠٠,٠٠٠)٠(۴,١٠٠,٠٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۴٣,۵١٩,٣٣١٠۴٣,۵١٩,٣٣١١٠٧,١١٢۴٣,۶٢۶,۴۴٣

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۴٣,۵١٩,٣٣١٠۴٣,۵١٩,٣٣١١٠٧,١١٢۴٣,۶٢۶,۴۴٣

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

١٠,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١٠,۵٠٠,٠٠٠٠١٠,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

٣,۵۴١,٧٠۵٠٠٣,۵۴١,٧٠۵٠٣,۵۴١,٧٠۵افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠خرید سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

٠٠٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠١,٨٨١,٧٨٢٢,۴٧١,٠٧٩۴,٣۵٢,٨۶١۵۶٣,۶۵۴۴,٩١۶,۵١۵

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

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,۵٩۵,٠٢٠٠٠۴,۴٠٠,٨٨٠٠٠٢,٧۴۵,۵٣٨۴۵,۴۴٨,۵٢٨٠١٠٧,١٨٩,٩۶۶٣,٣٣٩,٢٧۶١١٠,۵٢٩,٢۴٢مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه
منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

١۶٨,۴٠۵,٣٣۶١۶٨,۴٠۵,٣٣۶۵٩٩,٠۵٢١۶٩,٠٠۴,٣٨٨

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶٨,۴٠۵,٣٣۶٠١۶٨,۴٠۵,٣٣۶۵٩٩,٠۵٢١۶٩,٠٠۴,٣٨٨



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

(٣٠,٨٠٣,۵٠٠)(٣,۵٠٠)(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

١١,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١١,۵٠٠,٠٠٠١,۴٢٩,٨١٣١٢,٩٢٩,٨١٣افزایش سرمایه

(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠افزایش سرمایه در جریان

(١,۶١٠,٩٨۵)٠(١,۶١٠,٩٨۵)(١,۶١٠,٩٨۵)خرید سھام خزانه

٩١٢,۴١٠٩١٢,۴١٠٠٩١٢,۴١٠فروش سھام خزانه

۶٢,٧٠٧۶٢,٧٠٧٠۶٢,٧٠٧سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠۵,٠٠٢,۴٢٩٢,٩٠٨,٧۵٩٧,٩١١,١٨٨٣,٩۵٩,٩۶٧١١,٨٧١,١۵۵

(٣٨)٠(٣٨)(١,١۵٢,۴٧۴)١,١۵٢,۴٣۶تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢۵٢,٩٧۵,۵۶۴٩,٣٢۴,۶٠٨٢۶٢,٣٠٠,١٧٢(۶٩٨,۵٧۵)۵۵,۵٠٠,٠٠٠٠٠۶٢,٧٠٧۵,۵۵٣,٣١۶٠٠٧,٧۴٧,٩۶٧١٨۴,٨١٠,١۴٩مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

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

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١۶٠,٠٩٩,۴۴٩٣١,٠١٩,٩۴۴۴١۶نقد حاصل از عملیات

(١٨٧)(٣,١٨٠,١۴۵)(٩,١١٨,٧١٧)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١۵٠,٩٨٠,٧٣٢٢٧,٨٣٩,٧٩٩۴۴٢جریان  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

(۴٢٣)(١,۴٢٢,۴٣۴)(٧,۴۴١,۵٠٨)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

(٢٠,٩٣١)(۶۵)(١٣,۶٧٠)پرداخت 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



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

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(١٩۵)(۵,۶٩١,٩٠٣)(١۶,٧٨١,٣٨٣)پرداخت 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

--٠(٢,٧٩٢,٣٠٢)پرداخت 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

٧٨۴,۵۵٣٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢,١٢٣,٩٣٨۴٧١,۶٣۶٣۵٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(٢۶٣)(۶,۶۴٢,٧۶۶)(٢۴,١٢٠,٣٧٢)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

١٢۶,٨۶٠,٣۶٠٢١,١٩٧,٠٣٣۴٩٨جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٨٩٢,٩۶٩٣٩۵,۶٢٧١٢۶دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

--٠٣,۵٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق کنترل

١٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(۶٩٨,۵٨۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

--٠۶,٠٠٠,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٨۶(٨,۶۶٩,٢۴۵)(١,١٨١,١١٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٨٨(۵٣۶,٠۴٣)(۶۴,٧٣٣)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



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

حسابرسی شده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(٩۴)(١٠,١٩٢,٧٩٢)(١٩,٧۴۴,۶۵٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

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

(۶٠)(١٢,٩٩٨,٩۵٣)(٢٠,٧٩۶,١١١)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

١٠۶,٠۶۴,٢۴٩٨,١٩٨,٠٨٠١,١٩۴خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٣,٧۴٣,٧٧٧۵,۵۴٣,۵٢٩١۴٨مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٣۴٢,٠١۶٢,١۶٨١۵,۶٧۶تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٢٠,١۵٠,٠۴٢١٣,٧۴٣,٧٧٧٧٧۴مانده موجودی نقد در پايان سال

(۴٠)١٢,٧٨٠,٧٨٨٢١,١۶٢,٩٣١معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان

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

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٢۶١,١٠٢,۵۶٠٩٧,٩۵۴,٣٧٩١۶٧درآمدھای عملیاتی

(٨٨)(۵٠,٧١۵,۵٣١)(٩۵,١٢۶,۴٧٢)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١۶۵,٩٧۶,٠٨٨۴٧,٢٣٨,٨۴٨٢۵١سود (زيان) ناخالص

(١١۴)(۴٣٧,٢٠٠)(٩٣۶,۴٣٧)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

١۶۵,٠٣٩,۶۵١۴۶,٨٠١,۶۴٨٢۵٣سود (زيان) عملیاتي

٧٧(٢۶۵,۵٣٠)(۵٩,٨٣٠)ھزينه  ھاى مالى

١٩,٨٨۶,٣٧٠۶,٩۵٧,٣١٣١٨۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

۵٢۵,٢۶٨١٨۵,۴٠٢١٨٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١٨۵,٣٩١,۴۵٩۵٣,۶٧٨,٨٣٣٢۴۵سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:



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

حسابرسی شده

(٢۵٣)(۴,١٠٠,٠٠٠)(١۴,۴۵٨,۶٧٩)سال جاری

--(٣,۶۶٧,۶٩۴)٠سال ھای قبل

١٧٠,٩٣٢,٧٨٠۴۵,٩١١,١٣٩٢٧٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١٧٠,٩٣٢,٧٨٠۴۵,٩١١,١٣٩٢٧٢سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,٩٢٣١,٠٠٨١٩٠عملیاتی (ریال)

٣٩٣١٧٨١٢١غیرعملیاتی (ریال)

٣,٣١۶١,١٨۶١٨٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٣,٣١۶١,١٨۶١٨٠سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,٠٨٠١,٠۴٣١٩۵سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵۵,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

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

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

صورت سود و زیان جامع

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

حسابرسی شده

١٧٠,٩٣٢,٧٨٠۴۵,٩١١,١٣٩٢٧٢سود (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

١٧٠,٩٣٢,٧٨٠۴۵,٩١١,١٣٩٢٧٢سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی



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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

۴۶,١٠۴,٨٠١۴٢,٧٧٣,۵١٩۴٣,٢١۵,١٣۵٨دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٢۵)٢۴,٠٩٨٣٢,١٣١۴٢,٨٩٣دارایی ھای نامشھود

۵١,٩٣١,٠۴۵٢٩,۶٨۶,٠۶٣١٨,٣٠٩,۴٢٠٧۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٩٨,٠۵٩,٩۴۴٧٢,۴٩١,٧١٣۶١,۵۶٧,۴۴٨٣۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٣,٩٨٨,٩۵٨١٣,٢٢٢,٣٢٧٩,١٩٠,٠٨٧۶سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣١,۵٩۴,٢٧۵٢۴,۶٨۵,٨٠٧١۴,٢٧٩,٩١۶٢٨موجودی مواد و کاال

۵٠,۵۶٩,٠١٣١٣,١٠٢,٣٢٣٩,٩٧٠,٠٧٣٢٨۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٢,۵٣١,۵٠٧٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٠٨,٧٩٠,٠۶٨۶,۴٧٩,٣۶۵٣,٨٧۴,۴٩٧١,۵٧٩موجودی نقد

٢٠٧,۴٧٣,٨٢١۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣٢۶١

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢٠٧,۴٧٣,٨٢١۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣٢۶١جمع دارایی ھای جاری

٣٠۵,۵٣٣,٧۶۵١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١١٣۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

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

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

٠٠٠٠صرف سھام

۶٢,٧٠٧٠٠صرف سھام خزانه

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

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا



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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

١٨۴,۶٢٧,۵٩٠۴۵,۶۴۴,٨١٠٢۴,٢٣٣,۶٧٢٣٠۴سود (زيان) انباشته

--٠٠(۶٩٨,۵٧۵)سھام خزانه

٢۴۵,٠۴١,٧٢٢١٠۴,۶٣٩,٨٣٠۶٨,١٣۶,٩٨٧١٣۴جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠١۵٢,۴٧۴٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١٩۴,٣٩٧١٧٨,٢۴۴١۴٧,۵٠٠٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٩۴,٣٩٧١٧٨,٢۴۴٢٩٩,٩٧۴٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣۶,۶۵١,۴١٠١٣,٨١٨,١١٨١٨,۴٣١,٣٨۶١۶۵پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۴,۶٩٢,١٠٠٩,٣٠٠,٧٧٢۴,٧٠٨,٢٠٨۵٨مالیات پرداختنی

۶,٨١١,۵٨۶۴٣٧,٣۶٩٢,١٨٨,٧٢٨١,۴۵٧سود سھام پرداختنی

--٠١,١٨۶,٠١۶٣,٧۵۴,۶١٣تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٢,١۴٢,۵۵٠۴٢١,١٨۶١,٣۶٢,١٢۵۴٠٩پیش دریافت ھا

۶٠,٢٩٧,۶۴۶٢۵,١۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠١۴٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

۶٠,٢٩٧,۶۴۶٢۵,١۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠١۴٠جمع بدھی ھای جاری

۶٠,۴٩٢,٠۴٣٢۵,٣۴١,٧٠۵٣٠,٧۴۵,٠٣۴١٣٩جمع بدھی ھا

٣٠۵,۵٣٣,٧۶۵١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١١٣۵جمع 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

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

(۴,٧٠٨,٢٠٨)٠(۴,٧٠٨,٢٠٨)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح 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

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

(۴,١٠٠,٠٠٠)٠(۴,١٠٠,٠٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۵,٩١١,١٣٨٠۴۵,٩١١,١٣٨

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠۴۵,٩١١,١٣٨٠۴۵,٩١١,١٣٨سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

١٠,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١٠,۵٠٠,٠٠٠افزایش 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

١,٠۵٠,٠٠٠٠١,٠۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

(١,٠۵٠,٠٠٠)(١,٠۵٠,٠٠٠)٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴۴,٠٠٠,٠٠٠١٠,۵٩۵,٠٢٠٠٠۴,۴٠٠,٠٠٠٠٠٠۴۵,۶۴۴,٨١٠٠١٠۴,۶٣٩,٨٣٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

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

١٧٠,٩٣٢,٧٨٠١٧٠,٩٣٢,٧٨٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧٠,٩٣٢,٧٨٠٠١٧٠,٩٣٢,٧٨٠

(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)(٣٠,٨٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب



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

١١,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠٠١١,۵٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه

(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠(١٠,۵٩۵,٠٢٠)٠افزایش سرمایه در جریان

(١,۶١٠,٩٨۵)(١,۶١٠,٩٨۵)خرید سھام خزانه

٩١٢,۴١٠٩١٢,۴١٠فروش سھام خزانه

۶٢,٧٠٧۶٢,٧٠٧سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠(١,١۵٠,٠٠٠)١,١۵٠,٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢۴۵,٠۴١,٧٢٢(۶٩٨,۵٧۵)۵۵,۵٠٠,٠٠٠٠٠۶٢,٧٠٧۵,۵۵٠,٠٠٠٠٠٠١٨۴,۶٢٧,۵٩٠مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

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

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١۵٣,۵٧٩,۶١٨٢۶,۶۶٩,٨٢٣۴٧۶نقد حاصل از عملیات

(١٨۶)(٣,١٧۵,١٣٠)(٩,٠۶٧,٣۵١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١۴۴,۵١٢,٢۶٧٢٣,۴٩۴,۶٩٣۵١۵جریان  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

(۶۵)(۴,٣١١,٢۶٢)(٧,١٣٣,۵١۵)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 سرمايه گذاری ھای بلندمدت

(١۶۵)(۵,۵۴٠,١٩۴)(١۴,۶٨٨,٨٧۴)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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت



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

حسابرسی شده

--٠(٢,٧٩٢,٣٠٢)پرداخت 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

(۵٠)٧٨۴,۵۵٣١,۵٧٣,٢٧٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢,٠١٧,٣٩٩٣٩٠,٨٢۴۴١۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(١٧٧)(٧,٨٨٧,٣۶٠)(٢١,٨١٢,٧٣٩)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

١٢٢,۶٩٩,۵٢٨١۵,۶٠٧,٣٣٣۶٨۶جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٨٩٢,٩۶٩٣٩۵,۶٢٧١٢۶دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

١٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(۶٩٨,۵٨۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

--٠۶,٠٠٠,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٨۶(٨,۶۶٩,٢۴۵)(١,١٨١,١١٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٨٨(۵٣۶,٠۴٣)(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

(٩۴)(١٠,١٩٢,٧٩٢)(١٩,٧۴۴,۶۵٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(۶٠)(١٣,٠٠٢,۴۵٣)(٢٠,٧٩۶,١١٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

١٠١,٩٠٣,۴١۶٢,۶٠۴,٨٨٠٣,٨١٢خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

--(١٢)۴٠٧,٢٨٧تاثیر تغییرات نرخ ارز



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

حسابرسی شده

١٠٨,٧٩٠,٠۶٨۶,۴٧٩,٣۶۵١,۵٧٩مانده موجودی نقد در پايان سال

(۴٩)١٠,٨۵۵,٧٢١٢١,١۵٨,۴٣١معامالت غیرنقدی

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

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

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين
اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

برآورد تعداد فروشدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
در دوره ١٢ ماھه

منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

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 )

٧٠,٧٣۶,۶٨٢۴,٩١۴,١۵٠(۴۶,٢۴١,٢٧٣)١۵,٧٧٨,۵٢۶٧,٠٠٢,٢١٧١۶,٧٠۵,٨۴۵.۴۵١١۶,٩٧٧,٩۵۵(١۶,۵٧٩,۴۴٢)۵,١٨٣,۵٩٨۶,٢۴٢,٣٧۶.٠۵٣٢,٣۵٧,٩۶٨دولتتن

سنگ دانه
بندي

١,۵٠١,٩٨٣٠(٨۴٢,٩٧۵)١٣٠,٣۴۵١٩٩,٨٠٢١١,٧٣۶,۴٠٩.٠۴٢,٣۴۴,٩۵٨(٢١٧,١١٠)١۵۴,٠۶۵٢,٢۵۵,٢۴٩.۴١٣۴٧,۴۵۵نرخ بازارتن

٢٣,۵٢٩,٢۶۴١,١٧۵,٠٠٠(١٠,٧٨٨,١١١)٨,٣۵٢,۶٧٨١,۴١٨,٧١١٢۴,١٨٩,١٢٣.٠٨٣۴,٣١٧,٣٧۵(۵,٨١٩,٠۶۵)١,۴٧٧,٧۵۶٩,۵٩٠,٠۴٢.۶١١۴,١٧١,٧۴٣نرخ بازارتنگندله

٢٣,٨۵۴,٢۴٧١,٠٠٠,٠٠٠(١٢,٧۵٨,۴۴١)١٠,۵۵٩,٩۴٠۴٣٠,۴۴٧٨۵,٠۵٧,٣۶۵.٩۵٣۶,۶١٢,۶٨٨(١٣,٩۴١,٨١٨)۶٣٣,٩٧٧٣٨,۶۴٧,٧٠٨.٠۴٢۴,۵٠١,٧۵٨نرخ بازارتنفوالد

١٠,٩٠۶,٣١٣٨٠,٠٠٠(٣,٩٣٣,٧۵۵)۴,۵۴٧,٧٣٠٣۴٠,٩٧۴۴٣,۵٢٢,۵٧٩.۴٣١۴,٨۴٠,٠۶٨(٢,۵۴٩,١٨٢)٣۶۵,٨٢۵١٩,٣٩٩,٧۴۵.٧٨٧,٠٩۶,٩١٢نرخ بازارتنآھن اسفنجي

عرضه برق
تولیدي

(نیروگاه)

مگاوات
ساعت

٧٧١,٠٧٩٢,٨۴٨,١٠٠(١,١۴۴,۴٧۶)۴٧٢,۶٨۶٣,١٠١,٠۴٢۶١٧,٧١٣.٣۴١,٩١۵,۵۵۵(١,٠٠٠,٨٩۶)٢,٩١٠,٣۴۵۵٠۶,٣٢۵.۵۴١,۴٧٣,۵٨٢دولت

۵٢۵,٧٢٧٠(١٣١,٣٧۵)١١٠,٢٨٠۴٩,٣٣۶١٣,٣١٨,٩١۵.١٩۶۵٧,١٠٢(١٠٨,٨٠۴)۵٧,۶۶١٣,٧٩٩,۵١٧.٨٧٢١٩,٠٨۴نرخ بازارتنآپاتیت

١٣١,٨٢۵,٢٩۵١٠,٠١٧,٢۵٠(٧۵,٨۴٠,۴٠۶)٣٩,٩۵٢,١٨۵١٢,۵۴٢,۵٢٩٢٠٧,۶۶۵,٧٠١(۴٠,٢١۶,٣١٧)١٠,٧٨٣,٢٢٧٨٠,١۶٨,۵٠٢جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

سنگ دانه
بندي

۵٣٣,۶٩۶٠٠٠٠٠٠(۶٢٢,۴٩۴)١۵١,٠٨٧٧,۶۵٢,۴٧٨.٣٧١,١۵۶,١٩٠نرخ بازارتن

٣۴,١۵٠,٧٩٣٠(١٩,٢٨۶,٠۶۶)۶,۵۵٧,٠٨٠۶٠٣,٠١۴٨٨,۶١۶,٢٨٢.۵۴۵٣,۴٣۶,٨۵٩(٨,۵٩۴,١٣٩)٣۶۵,١٠۴۴١,۴٩٨,٣۶۴.٨۵١۵,١۵١,٢١٩نرخ بازارتنفوالد

١٩۵,٨٨٧٠٠٠٠٠٠(١,٢٨٢,۵٨١)٢٣٣,٧۶٨۶,٣٢۴,۵٠٩.٧٧١,۴٧٨,۴۶٨نرخ بازارتنگندله

٣۴,١۵٠,٧٩٣٠(١٩,٢٨۶,٠۶۶)٧,٢٨۶,۶۶٣۶٠٣,٠١۴۵٣,۴٣۶,٨۵٩(١٠,۴٩٩,٢١۴)٧۴٩,٩۵٩١٧,٧٨۵,٨٧٧جمع فروش صادراتي:



مباني و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

برآورد تعداد فروشدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
در دوره ١٢ ماھه

منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

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

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

١۶۵,٩٧۶,٠٨٨١٠,٠١٧,٢۵٠(٩۵,١٢۶,۴٧٢)۴٧,٢٣٨,٨۴٨١٣,١۴۵,۵۴٣٢۶١,١٠٢,۵۶٠(۵٠,٧١۵,۵٣١)١١,۵٣٣,١٨۶٩٧,٩۵۴,٣٧٩جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١۵,١٣٨,٨٧۵٢٠,٩۶٢,٠٠٠٣۴,۵۵۴,٠٨٩٧١,۶۴۵,٨٣۶٩٧,٩۵۴,٣٧٩٢۶١,١٠٢,۵۶٠٢٠٧,٩٣٣,٣٠۴مبلغ فروش

(١٠٣,۵٢٩,٧٩۶)(٩۵,١٢۶,۴٧٢)(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 ھزار تن ، تولید ٣٠٠ ھزار تن محصول سنگ آھن دانه بندی، تولید ٣ میلیون و ٧٠٠ ھزار تن گندله، تولید ١ میلیون و ۵۵٠ ھزار تن آھن اسفنجی و
تولید ١ میلیون تن شمش فوالد را پیش بینی نموده است. ھمچنین برنامه فروش در سال ١٣٩٩ مقدار ٧ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ٣٣۵ ھزار تن کنسانتره خشک) فروش ٢٠٠ ھزار تن سنگ آھن دانه بندی،

فروش ١ میلیون و ۴۵٠ ھزار تن گندله، فروش ٣١۵ ھزار تن آھن اسفنجی و فروش ١ میلیون تن شمش فوالد (مشتمل بر فروش ۶٠٠ ھزار تن شمش به صورت صادراتی) را ھدف گذاری نموده است. از مجموع تولید کنسانتره
تولیدی (تر) ، بازیافتی و خریداری شده در سال ١٣٩٩ ، مقدار ٣ میلیون و ٧٧١ ھزار تن جھت تولید گندله به کارخانه گندله منتقل و از این مقدار، به میزان ٣ میلیون و ٨٩٩ ھزار تن در فرآیند تـولید گندله مصرف خواھد شد. از

مجموع ٣ میلیون و ٧٣٠ ھزار تن گندله تولیدی، ٢ میلیون و ١٧١ تن برای تولید آھن اسفنجی به کارخـانه آھن اسفنجی انتقال می گردد. مقدار ١ میلیون و ۶٠٢ ھزار تن آھن اسفنجی تولیدی ، ١ میلیون و ٢۵١ تن 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 و نیروگاه ١٠ مگاواتی شرکت مطابق تعرفه ھای وزارت نیرو به شرکت مدیریت

برق کشور و یا در قالب قراردادھای دوجانبه فروخته می شود.

بھای تمام شده

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

٢٧,١١٧,٨١۶۵٠,٠٣۵,۶٢٣مواد مستقیم مصرفي

۶,٣۵٢,٠٣٢١٢,٠٨۶,٩۴۵دستمزدمستقیم تولید

١٨,٢٣١,۵١۵٣۵,٠٨۴,۴٣٢سربارتولید

۵١,٧٠١,٣۶٣٩٧,٢٠٧,٠٠٠جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۵١,٧٠١,٣۶٣٩٧,٢٠٧,٠٠٠جمع ھزينه ھاي تولید

٢٢٧,۴٣٣٣۵٩,٢٣١موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(۵۶۵,٩٨٧)(٣۵٩,٢٣١)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي



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

۵١,۵۶٩,۵۶۵٩٧,٠٠٠,٢۴۴بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٢,١٢۴,٧۴١٢,٩٧٨,٧٧۵موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۴,٨۵٢,۵۴٧)(٢,٩٧٨,٧٧۵)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۵٠,٧١۵,۵٣١٩۵,١٢۶,۴٧٢بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۵٠,٧١۵,۵٣١٩۵,١٢۶,۴٧٢جمع بھاي تمام شده

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است
متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين
اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

کنسانتره
آھن

(خشک )

٧,۶۶۵,٩۵۶۶,٠٣٢,٠٢٩.۵٣۴۶,٢۴١,٢٧٣٧٨٨,٨۵١٢,۵١۴,۵٨۶.۴١,٩٨٣,۶٣۴(٩,١۵۶,٢٢١)٢,۵١۴,۵٨۵.٢۶(٣,۶۴١,٢۴۵)۶٢٨,١٩٧١,٨٩٧,۴٨٧.۵٧١,١٩١,٩٩۶١١,۴۶٧,٨۵۵۴,٨٩٩,٧٠٧.٢٣۵۶,١٨٩,١٣٢تن

٩,٠١۶١,٧٣۶,۶٩٠.٣٣١۵,۶۵٨۶١,۶٧٩٢,۵۵٩,٧٨۵.٣۴١۵٧,٨٨۵٠٠٠۵٣,١٨۶٢,۴٧٠,١٠۴.٩١١٣١,٣٧۵١٧,۵٠٩٢,۴٠٨,٣۶١.۴١۴٢,١۶٨تنآپاتیت

سنگ
دانه

بندي

٠٠٢٠٠,٠٠٢۴,٢١۴,٨٣٢.٨۵٨۴٢,٩٧۵٣٣٣,۵٢٧١,٢٧٨,٧٩٩.٠٢۴٢۶,۵١۴(٩۵٩)٣٠۴,٣۴١١,٠۶٣,٨١۶.۵٧٣٢٣,٧۶٣٢٣٠,١۴٧۴,١٠٩,٢٢۵.٨۴٩۴۵,٧٢۶تن

١,۴١٨,٧١٠٧,۶٠۴,١۶٨.۵٨١٠,٧٨٨,١١٠٢٧٣,٨٧٠۴,۴۶٩,٢٩٢١,٢٢۴,٠٠۵(٩,٧٠۶,٢١١)۴,۴٩۴,٧۶۶.٩۵(٢,١۵٩,۴۴٧)١٢١,٣٩٠٣,١١٠,٨٧۴.٠۴٣٧٧,۶٢٩٣,٧٣٠,۶٣٧۵,٧٢٠,٣٨٩.۵٧٢١,٣۴٠,۶٩٧تنگندله

٠٠١,٠٣٢,٨٨٧٣١,٠٢۴,٢١٣.۶٨٣٢,٠۴۴,۵٠٧٣٩,٩۶١٢۵,٣۶۴,٣٣٠.٢٢١,٠١٣,۵٨۴(٢,۵۴٢)۴٩,٨٩٠٢٠,٣٢٩,٨۴۵.۶۶١,٠١۴,٢۵۶١,٠٢۵,۵٠٠٣١,٢۴٧,٠٣۵.۵٩٣٢,٠۴٣,٨٣۵تنفوالد

آھن
اسفنجي

٣۴٠,٩٧۴١١,۵٣۶,٨١۵.١٢٣,٩٣٣,٧۵۴١٩,٩٧٢٨,١۴٣,۵٠٠.٩١۶٢,۶۴٢(١٠,١٩٠,٩٢٢)٨,١۴٣,٩٨١.١٩(١,٢۵١,٣۴۴)٩,۴۴٧۵,٨٧٢,٠٢٢.٨۶۵۵,۴٧٣١,۶٠٢,٨۴٣٨,٨٧٩,١٢۶.٠٣١۴,٢٣١,٨۴۵تن

٩٣,٩٨١,٩٩۴۴,٨۵٢,۵۴٧(٢٩,٠۵٣,٣۵۴)٢,٩٧٨,٧٧۵١٢۴,٩٠٩,١٢٠جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره



مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۴,٩٣٢,١٧٧۶٧٢,٠٢٣.۵٣٣,٣١۴,۵٣٩١٧,۴٧۶,٩۵۵١,١۵٢,٣٩١.٢۵٢٠,١۴٠,٢٩٠١۶,۵٣٠,۴٢٨٠١٧,٣٧٨,٧٩٧۵,٨٧٨,٧٠۴١,٠٣٣,۵۶۶.۵٨۶,٠٧۶,٠٣٢تنسنگ آھن خام

٢١٧,٣۶٠٢,٢٣۵,٢۶٨.۶٨۴٨۵,٨۵٨٣,٧٧١,٠٨۶٣,٣٢۵,٧٢١.۵۶١٢,۵۴١,۵٨٢٣,٩٠۶,۶١٧٠١٢,٧۵٩,۶٩۴٨١,٨٢٩٣,٢٧٢,٠١٨.۴٨٢۶٧,٧۴۶تنکنسانتره مصرفي گندله

٠٠٠١,٢۵١,٣۴۴٨,١۴٣,٩٨١.١٩١٠,١٩٠,٩٢٢١,٢۵١,٣۴۴٠١٠,١٩٠,٩٢٢٠٠٠تنآھن اسفنجي انتقالي جھت فوالد

٠٠٠٢,١٧١,٧۵۵۴,۴۶٩,٢٩٣.٢٧٩,٧٠۶,٢١٠٢,١٧١,٧۵۵٠٩,٧٠۶,٢١٠٠٠٠تنگندله مصرفي جھت آھن اسفنجي

۵,١۴٩,۵٣٧٢,٩٠٧,٢٩٢.٢١٣,٨٠٠,٣٩٧٢۴,۶٧١,١۴٠١٧,٠٩١,٣٨٧.٢۶۵٢,۵٧٩,٠٠۴٢٣,٨۶٠,١۴۴٠۵٠,٠٣۵,۶٢٣۵,٩۶٠,۵٣٣۴,٣٠۵,۵٨۵.٠۶۶,٣۴٣,٧٧٨جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٣,٨٠٠,٣٩٧۵٢,۵٧٩,٠٠۴۵٠,٠٣۵,۶٢٣۶,٣۴٣,٧٧٨جمع كـل

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است
متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين
اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٢٠۶,۴٠۴۴٣١,٢١٣١,٧٣٢,۵٨٧٢٠۵,۶٣۶٣٢٧,۶٩١۴١١,۵١٨ھزينه حقوق و دستمزد

٢,۴٣١,٩۴١٢,۶٨۵,٧۶٧٢,۶۴۴,٩٣٧١۵,٩٣٧٣٧,۶٨٠٢۴,٢٣٧ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٢,١٩٣,١٣١٣,۴٢۵,۴۴۴۵,٢٢۵,٣۵۴١,٢٣۶١,۶٢۴٢,۴۶۶

۴,٠٩٣,۵١٧١٣,٣۴۵,٧۴٣١٧,٧۵٧,٢٢۶۴,٨٠٩٢٠,٣٧١٢٨,٣٠٠ھزينه 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 ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٠٠٠

٩,٣٠۶,۵٢٢١۵,١٩۶,٢۶۵٣١,٨۵٠,۵۴۵٢٠٩,۵٨٢۵۴٩,٠٧١۵٠٧,٩٧٠ساير ھزينه ھا

١٨,٢٣١,۵١۵٣۵,٠٨۴,۴٣٢۵٩,٢١٠,۶۴٩۴٣٧,٢٠٠٩٣۶,۴٣٧٩٧۴,۴٩١جمع

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

نرخ
فروش

محصوالت

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخ فروش محصوالت کنسانتره ، گندله و آھن اسفنجی ، ھمانند سال ١٣٩٩ 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 پاداش کیفیت محصول ضرائب باالتری را نسبت به سال قبل محاسبه نموده است نرخ فروش محصوالت
دانه بندی از قیمت ھای مشابه رایج در بازار (معادل ١٢ درصد قیمت شمش فوالد خوزستان) و نرخ فروش شمش فوالد از شرایط عرضه و تقاضای بازار (داخلی بر مبنای بورس کاال و یا مزایده ھای بین

المللی) و نـرخ فروش برق از تعرفه ھای وزارت نیرو و قراردادھای دو جانبه تبعیت می نماید.

نرخ خريد
مواد
اولیه

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

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 عمومی 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 ١٢
ماھه منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییرات بھای تمام شده کاالی فروش رفته در سال ١۴٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩ تابعی از میانگین موزون تغییر حقوق و دستمزد (پیش بینی مصوبه شورای عالی کار) و افزایش سطح عمومی قیمت ھا (شاخص
ھای 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 مدیریت می کند. ھمچنین در این راستا با اعمال حساسیت ھا و به کارگیری روشھای مختلف از جمله تصفیۀ فاضالب ھا 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 ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴,۶۴٧۴,٩٠٣۴,٩٠٣تعداد پرسنل تولیدي شرکت

١۵٣١۵٨١۵٨تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح



مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٣٩,۶٣١٩,۶٧۵,٠٠٠,٠٠٠۵٩,٨٧٨۴,٧٢١,٠٠٠,٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

۵,۴٣٨١٢٩,٠٠٠,٠٠٠٢٩,٩۵٨٣,٧۵٨,٠٠٠,٠٠٠دالرمنابع 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 ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییـرات ھزینه ھای فـوق تابعی از تأثیر میانگین افزایش حقوق و دستمـزد 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در تاريخ

١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در تاريخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت فیزيکي
برآوردي طرح در تاريخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

تاريخ برآوردي
بھره برداري از

طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

درحال فعالیت۴٣۴,٨٠۶,٨٠١۴,۵٨٩,٩۶١۴۴۶,۶٨۶,٨٢٣١١,۶۴٢,٩٧١آھن و فوالد ارفع

درحال فعالیت١۶١,١۵۵,۵٣۵۴٢٣,۶٧٢١۶١,٩۴٠,٣٩۴٩۴۴,۶۶١شرکت تامین سرمايه امید

درحال فعالیت٠۵٠,۵۶٢٢٠,٨٧٢٠۵٠,۵۶٢٢۵,١۶٧فوالد مبارکه

درحال فعالیت٠١٣,٧۴١۶,۶٣۶٠١٣,٧۴١٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

درحال فعالیت۶۴٧,١۴٩,٨۶۵٠۵١۵,۶٩١,٢۶۶٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

قبل از بھرھبرداری٢٢٨,٩٠٧,٨٣٠١۵,۵۵۵٢٢١٧,۴۵٣,۵۶٨٢٠,٠٠٠تامین و انتقال آب خلیج فارس

درحال فعالیت٢٩١,۶٨۴,٢٧٩١,٣١٣,۶۵١٢٩٢,٣١١,٢۴٧١,٩٩٩,١٣٧آھن و فوالد غدير ايرانیان

قبل از بھره برداری٢٩١,۵١٠,٠٠٠٠٢٩٣,٩٠٠,٠٠٠۴٠,۶٠٠کاوند نھان زمین



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

قبل از بھره برداری٣۶٢,١٨۴,٠٢٠١,٣٣۴٣۶٣,٩٨١,٨۵٣٨,٧٣۶نوين الکترود اردکان

درحال فعالیت٣۴۶٢٣,۶٢١١١۴,٣٣٠٣۴٩٣۵,۴٣١١١٢,٢۵٢فوالد شاھرود

درحال فعالیت٣٠٣۴٠,١٠٣۶٠,٠٠٠٣٠۴۴۵,١٠٣١٠۵,٠٠٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس

شرکت بین المللي معدني و صنعتي
سي پي جي پارس

درحال فعالیت۵١۵١,٠٠٠١٠,٢٠٠٩٠۵٩٧,٠٠٨١٧,٨۵٠

درحال فعالیت٠١,٢٠٨,٧٠۶١٠,٢٧۶٠۶,۶٠٠,٧۴۶٢۶,٨۵٣ساير شرکتھاي خارج از بورس

درحال فعالیت٠١۵,۶۵۶١٠,٢٠٠١٧۶۶,۶۵۶۴٢,۵٠٠فوالد ماھان طوبي

درحال فعالیت٠٠٠٠٣۴۴,٠٨١٠سنگ آھن گل گھر

درحال فعالیت٠٩۶٠٠١٩۴٠شرکت سنگ آھن گھر زمین

درحال فعالیت٠٢,۵٠٠٠٠٢,۵٠٠٠صندوق سرمايه گذاري بذر امیدآفرين

قبل از بھره برداری۴٩۵۴,٢٠٠٠۴٩٢١٠,۴٧٠٠معدني اکتشافي دشت يوز دره انجیر

مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل
دريا

قبل از بھره برداری١۶١٨۴,۶۶۶٠١۶١٨۴,۶۶۶٢,٠١٧

قبل از بھره برداری١٣٠,٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠مجتمع فوالد زاگرس انديمشک

درحال فعالیت٨٢٠,٠٠٠٠٨٣٠,٠٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

درحال فعالیت١۵١۵,٠٠٠٠١۵١۵,٠٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

مصرف کارگران مجتمع معدني سنگ
اھن چادرملو

درحال فعالیت٠١١۵٠٠١۶٠٠

قبل از بھره برداری٠٢۶٠٠٢۶٠توسعه فوالد قشم

درحال فعالیت٠٠٠٠٢١٢,١٨٠٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

درحال فعالیت٠٠٠٠١,٧۵٩,٨۶٢٠مديريت سرمايه گذاري امید

درحال فعالیت٠٠٠٠٣٢٣,۶۴٧٠مديريت انرژي امید تابان ھور

درحال فعالیت٠٠٠٠۴٠,٩۴٨٠توسعه مولد نیروگاھي جھرم

درحال فعالیت٠٠٠٠٧۴,٢٢۵٠سرمايه گذاري سپه

درحال فعالیت٠٠٠٠١۶٨,۴۵۵٠پااليش نفت اصفھان

درحال فعالیت٠٠٠٠١۶۶,٧١٧٠شرکت پااليش نفت تھران

توسعه معادن و اکتشافات فلز يابان
کوير

قبل از بھره برداری٠٠٠۴٩٩٨,٠٠٠٠

قبل از بھره برداری٠٠٠۶٢۶٢,٠٠٠٠صنايع معدني عصر نوين بھاباد



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

قبل از بھره برداری٠٠٠٣۵٢۴۵,٠٠٠٠صنايع معدني نوظھور شاھرود

فوالد سترگ پارس شرق منطقه آزاد
چابھار

قبل از بھره برداری۵۵٠٠,٠٠٠٣١٣٢

قبل از بھره برداری٠٠٠٢٠٢,٠٠٠٠اروند کک ايرانیان

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

عمده سرمایه گذاری ھای شرکت در صنایع معدنی و صنایع فوالدی می باشد. شرکت با این ترکیب سرمایه گذاری سعی نموده است که بازده مناسبی را برای خود از محل سودآوری شرکتھای سرمایه پذیر فراھم سازد.
روند سودآوری شرکتھای جـدول باال به یکی از منـابع مھم سـودآوری شـرکت تبدیل شده است. بھای تمام شده مشارکت در سرمایه شرکت ھای سرمایه پذیر در سال مالی مورد گزارش ، نسبت به سال مالی قبل از

افزایشی به مبلغ ٢٢،٢۴۴،٩٨٢ میلیون ریال برخوردار می باشد.

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است
متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين
اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

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 به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه 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



نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي
(میلیون لایر)

مانده پايان دوره به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

٠انتقال به دارايي

۵٩,٨٣٠ھزينه مالي دوره

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 ، با توجه به

ھماھنگی با سھامداران ، برنامۀ افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به حداقل ١۵٠,٠٠٠ 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 ١٢
ماھه منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

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 ، با توجه به ھماھنگی با سھامداران ، برنامۀ افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به حداقل ١۵٠,٠٠٠ 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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۶,۵۶۶,۴٨٩١۴,٩٨٧,٧۴۴سود سھام سرمايه گذاريھا

٣٩٠,٨٢۴٢,٠١٧,٣٩٩سود حاصل سپرده

٠٢,٨٨١,٢٢٧فروش سرمايه گذاري ھا

۶,٩۵٧,٣١٣١٩,٨٨۶,٣٧٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۴٠٧,٢٨٧(١٢)تسعیر ارز

١٨۵,۴١۴١١٧,٩٨١ساير

١٨۵,۴٠٢۵٢۵,٢۶٨جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود



مبلغ سود انباشته پايان سال
مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالي گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال
مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود
سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پايان سال
مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالي گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال
مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود
سال مالي جاري

۶٠درصد٩١١,١٣٩٣٠,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠۴۵,٨١٠١۵,۴۵,۶۴۴

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

تشریفات قانونی از جمله تھیه گزارش توجیھی و تأئید بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١۵٠,٠٠٠ میلیارد ریال در دست اقدام می باشد.دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

تأمین منابع نقدینگی برای اجرای طرح کارخانه گندله سازی شماره «٢»، طرح احداث کارخانه فرو آلیاژھا و منابع برای توسعه فعالیت ھای معدنی و سایر فعالیت ھای توسعه ای عنوان شده در این گزارش از طریق انواع روش
ھای استقراض و افزایش سـرمایه ھای آتی پیش بینی گـردیده و تشـریفات قـانونی از جمله تھیه گـزارش تـوجیھی و تأئید بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه در جریان از مبلغ ۵۵,۵٠٠ میلیارد ریال به مبلغ ١۵٠,٠٠٠

میلیارد ریال در دست اقدام می باشد.

«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.»


