
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 9 ماھه منتھی به 1399/09/30 (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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

١۵۶,٣٩٣,٣٠۶۶٩,٩۴٩,٣٧٩٩٧,٩۵۴,٣٧٩١٢۴درآمدھای عملیاتی

(۵٢)(۵٠,٧١۵,۵٣١)(٣۵,۶٣٢,٩١٧)(۵۴,٠٠٢,٣٧٢)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١٠٢,٣٩٠,٩٣۴٣۴,٣١۶,۴۶٢۴٧,٢٣٨,٨۴٨١٩٨سود (زيان) ناخالص

(٨٠)(۴٣٧,٢٠٠)(٢٨٧,۴٧٧)(۵١٨,١٠٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

١٠١,٨٧٢,٨٣٢٣۴,٠٢٨,٩٨۵۴۶,٨٠١,۶۴٨١٩٩سود (زيان) عملیاتي

۶٩(٢۶۵,۵٣٠)(١٩١,١٨٩)(۵٩,٨٣٠)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

١,٢٧١,٧٢١٣,٨۵۴,٢١٩۶,٩۵٧,٣١٢(۶٧)

۴٨١,۵٩۶١٢۵,۵٨۴١٨۵,۴٠٢٢٨٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١٠٣,۵۶۶,٣١٩٣٧,٨١٧,۵٩٩۵٣,۶٧٨,٨٣٢١٧۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

--٠٠(٩,٠٣٧,۵٨٢)سال جاری

--(٣,۶۶٧,۶٩۴)(٣,۶۶٧,۶٩۴)٠سال ھای قبل



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٩۴,۵٢٨,٧٣٧٣۴,١۴٩,٩٠۵۵٠,٠١١,١٣٨١٧٧سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٩۴,۵٢٨,٧٣٧٣۴,١۴٩,٩٠۵۵٠,٠١١,١٣٨١٧٧سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

١,۶٧۴۶٨۶٩٨١١۴۴عملیاتی (ریال)

(۶٨)٢٩٩٠١۵۶غیرعملیاتی (ریال)

١,٧٠٣٧٧۶١,١٣٧١١٩ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

١,٧٠٣٧٧۶١,١٣٧١١٩سود (زيان) پايه ھر سھم

١,٧٠٣٧٧۶١,١٣٧١١٩سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵۵,۵٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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 ١٣٩٨/٠٩/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٩۴,۵٢٨,٧٣٧٣۴,١۴٩,٩٠۵۵٠,٠١١,١٣٨١٧٧سود (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

٩۴,۵٢٨,٧٣٧٣۴,١۴٩,٩٠۵۵٠,٠١١,١٣٨١٧٧سود (زيان) جامع سال



صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ 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

۴٣,١٣۴,٠۵۴۴٢,٧٧٣,۵١٩۴٣,٢١۵,١٣۵١دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(١٩)٢۶,١٠۶٣٢,١٣١۴٢,٨٩٣دارایی ھای نامشھود

۴٢,٣٠۶,١۵٠٢٩,۶٨۶,٠۶٣١٨,٣٠٩,۴٢٠۴٣سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠سایر دارایی ھا

٨۵,۴۶۶,٣١٠٧٢,۴٩١,٧١٣۶١,۵۶٧,۴۴٨١٨جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٣,٣٠٨,۴١٩١٣,٢٢٢,٣٢٧٩,١٩٠,٠٨٧١سفارشات و پیش پرداخت ھا

٢٩,۵٢٣,٩۴٩٢۴,۶٨۵,٨٠٧١۴,٢٧٩,٩١۶٢٠موجودی مواد و کاال

٣۶,۴٨۴,۴۵۵١٣,١٠٢,٣٢٣٩,٩٧٠,٠٧٣١٧٨دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

١,٢٨۵,٩٧٣٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٧۴,٩٧١,٨١٠۶,۴٧٩,٣۶۵٣,٨٧۴,۴٩٧١,٠۵٧موجودی نقد

١۵۵,۵٧۴,۶٠۶۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣١٧١

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١۵۵,۵٧۴,۶٠۶۵٧,۴٨٩,٨٢٢٣٧,٣١۴,۵٧٣١٧١جمع دارایی ھای جاری

٢۴١,٠۴٠,٩١۶١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١٨۵جمع 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



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ 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

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

٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

١١٢,٣٢٣,۵۴٧۴٩,٧۴۴,٨١٠٢۴,٢٣٣,۶٧٢١٢۶سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

١٧٣,٣٧٣,۵۴٧١٠٨,٧٣٩,٨٣٠۶٨,١٣۶,٩٨٧۵٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠١۵٢,۴٧۴پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٢٠٩,٨۴۴١٧٨,٢۴۴١۴٧,۵٠٠١٨ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢٠٩,٨۴۴١٧٨,٢۴۴٢٩٩,٩٧۴١٨جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣۴,٨۵٠,٣٢٣١٣,٨١٨,١١٨١٨,۴٣١,٣٨۶١۵٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٨,١٧١,٠٠٣۵,٢٠٠,٧٧٢۴,٧٠٨,٢٠٨۵٧مالیات پرداختنی

٢٢,۴٩۴,۴۴۶۴٣٧,٣۶٩٢,١٨٨,٧٢٨۵,٠۴٣سود سھام پرداختنی

--٠١,١٨۶,٠١۶٣,٧۵۴,۶١٣تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

١,٩۴١,٧۵٣۴٢١,١٨۶١,٣۶٢,١٢۵٣۶١پیش دریافت ھا

۶٧,۴۵٧,۵٢۵٢١,٠۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠٢٢٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠

۶٧,۴۵٧,۵٢۵٢١,٠۶٣,۴۶١٣٠,۴۴۵,٠۶٠٢٢٠جمع بدھی ھای جاری

۶٧,۶۶٧,٣۶٩٢١,٢۴١,٧٠۵٣٠,٧۴۵,٠٣۴٢١٩جمع بدھی ھا

٢۴١,٠۴٠,٩١۶١٢٩,٩٨١,۵٣۵٩٨,٨٨٢,٠٢١٨۵جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



افزایش سرمایهسرمایهشرح
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

٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

۵٠,٠١١,١٣٨۵٠,٠١١,١٣٨سود سھام مصوب

(١٢,٩۵٠,٠٠٠)(٢٣,۴۵٠,٠٠٠)١٠,۵٠٠,٠٠٠٠٠افزایش 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 ٩ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

٩۴,۵٢٨,٧٣٧٩۴,۵٢٨,٧٣٧

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات



افزایش سرمایهسرمایهشرح
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 دردوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٩۴,۵٢٨,٧٣٧٠٩۴,۵٢٨,٧٣٧

(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

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

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵۵,۵٠٠,٠٠٠٠٠٠۵,۵۵٠,٠٠٠٠٠٠١١٢,٣٢٣,۵۴٧٠١٧٣,٣٧٣,۵۴٧مانده در ١٣٩٩/٠٩/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٩۵,۵٨٨,٢٨٠١٨,٢٠٧,٩۶١٢۶,۶۶٩,٨٢٣۴٢۵نقد حاصل از عملیات

(١۵۵)(٣,١٧۵,١٣٠)(٢,٣٧۵,١٣١)(۶,٠۶٧,٣۵١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٨٩,۵٢٠,٩٢٩١۵,٨٣٢,٨٣٠٢٣,۴٩۴,۶٩٣۴۶۵جریان  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

(١٧)(۴,٣١١,٢۶٢)(٢,۶۵۵,٩۶۶)(٣,١٠٩,٧۶۵)پرداخت 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



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٣٩,۴١٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

(١۶٩)(۵,۵۴٠,١٩۴)(٣,٢٨٧,٠۴٢)(٨,٨۵٢,۴۶١)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

--٠٠(١,۵۵٧,٠٧١)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

--٠۶٠,٨۵٢١,۵٧٣,٢٧٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٨٨٢,٨۴٧٢٧٨,٣۴٨٣٩٠,٨٢۴٢١٧دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(١٢,۵٩٧,٠۴٠)(۵,۶٠٣,٨٠٨)(٧,٨٨٧,٣۶٠)(١٢۵)

٧۶,٩٢٣,٨٨٩١٠,٢٢٩,٠٢٢١۵,۶٠٧,٣٣٣۶۵٢جريان 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

--٠۶,٠٠٠,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٨۵(٨,۶۶٩,٢۴۵)(٧,٩۴٣,٨٧۴)(١,١٨١,١١٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٨۶(۵٣۶,٠۴٣)(۴۵٨,٢٣۴)(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



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(۶٣)(١٠,١٩٢,٧٩٢)(۵,١٩۵,٧١٨)(٨,۴٧۶,١٩٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(٢٢)(١٣,٠٠٢,۴۵٣)(٧,٢١٧,١٠٧)(٨,٨٢٩,٠٧۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

۶٨,٠٩۴,٨١٣٣,٠١١,٩١۵٢,۶٠۴,٨٨٠٢,١۶١خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

--(١٢)(١٠)٣٩٧,۶٣٢تاثیر تغییرات نرخ ارز

٧۴,٩٧١,٨١٠۶,٨٨۶,۴٠٢۶,۴٧٩,٣۶۵٩٨٩مانده موجودی نقد در پايان سال

(۴١)۵,۵۴٧,٠٨٧٩,۴٧٢,١۶٨٢١,١۵٨,۴٣١معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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

مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش در
دوره ٣
ماھه

منتھي به

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 )

۴٣,٢٩٩,١٢۴١,۵٩۴,٨٩٠١٢,۴٧٧,٣۴١(٢٣,۶٢٢,۴٠٠)١۵,٧٧٨,۵٢۶۴,٧۴٠,١١٠١۴,١١٨,١٣٧.٣۴۶۶,٩٢١,۵٢۴(١۶,۵٧٩,۴۴٢)۴,٠١٨,٣١١٢۴,٠٣٠,١٣١۵,١٨٣,۵٩٨۶,٢۴٢,٣٧۶.٠۵٣٢,٣۵٧,٩۶٨دولتتن

سنگ
دانه

بندي

نرختن
بازار

٩۴,۴۴٨٢٠٢,۶٢٣١۵۴,٠۶۵٢,٢۵۵,٢۴٩.۴١٣۴٧,۴۵۵(٢١٧,١١٠)١٣٠,٣۴۵١۶٢,۴٧٣١٠,٧٣٠,٧٧٩.٨٨١,٧۴٣,۴۶٢(۵۶٩,۴۵۶)١,١٧۴,٠٠۶٣۵٧,۵٢٧٣,۴۵۵,۵٩٠

نرختنگندله
بازار

١,١٢٣,٣٢١١٠,٣٢۴,۶۶٢١,۴٧٧,٧۵۶٩,۵٩٠,٠۴٢.۶١١۴,١٧١,٧۴٣(۵,٨١٩,٠۶۵)٨,٣۵٢,۶٧٨٩٧۵,١۵۵٢٠,۶١۵,١٣٢.٩٨٢٠,١٠٢,٩۵٠(۵,٧٣٢,۶۵٧)١۴,٣٧٠,٢٩٣۴٧۴,٨۴۵٨,٣۶٢,٨۴٧



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش در
دوره ٣
ماھه

منتھي به

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

نرختنفوالد
بازار

۵١٣,٢۴٩١٩,٠۶٩,٣٣١۶٣٣,٩٧٧٣٨,۶۴٧,٧٠٨.٠۴٢۴,۵٠١,٧۵٨(١٣,٩۴١,٨١٨)١٠,۵۵٩,٩۴٠٢٩۶,۵٧۴٧۵,٨٩۵,٣٢۴.۶١٢٢,۵٠٨,۵١(٧,٩٨٠,٢٨٢)٨٠۴,۵٢٨,٢٩٨١٠٣,۴٢۶٣,٨٠٠,٢١٣

آھن
اسفنجي

نرختن
بازار

٢۶۶,٩٧۵۴,٧٩٩,۴٧٧٣۶۵,٨٢۵١٩,٣٩٩,٧۴۵.٧٨٧,٠٩۶,٩١٢(٢,۵۴٩,١٨٢)۴,۵۴٧,٧٣٠٢٩١,۶٣۴٣٩,٧٣١,١٢١.٨٩١١,۵٨۶,٩۴۶(٢,٨٩٣,۶۶٩)٨,۶٩٣,٢٧٧۵٣,٣۶۶٢١١,۴٣٠

عرضه
برق

تولیدي
(نیروگاه)

مگاوات
ساعت

۶١٧,٨٩۴٠٢٨١,٩٠٣(٨۵۴,۶١٩)۴٧٢,۶٨۶٢,٣٣٩,۴١٠۶٢٩,۴٣٧.٧۶١,۴٧٢,۵١٣(١,٠٠٠,٨٩۶)١١,٢١۵,۴۶۵٢,٨۶۶,٨٩١۵١۴,٠٠٠.٠١١,۴٧٣,۵٨٢دولت

نرختنآپاتیت
بازار

۴٨,۵۶٨١٨۵,٠٩٢۵٧,۶۶١٣,٧٩٩,۵١٧.٨٧٢١٩,٠٨۴(١٠٨,٨٠۴)١١٠,٢٨٠٣۴,٩۶۴١٠,٠٣٩,٨۶٩.۵٨٣۵١,٠٣۴(٨٢,١٣۴)٢۶٨,٩٠٠٠٠

٨٢,٩۵١,٧٩٢٢,۵٨۴,٠۵۴٢٨,۵٨٩,٣٢۴(۴١,٧٣۵,٢١٧)٣٩,٩۵٢,١٨۵٨,٨۴٠,٣٢٠١٢۴,۶٨٧,٠٠٩(۴٠,٢١۶,٣١٧)۶,٠۶۴,٨٧٣۵٩,٨٢۶,٧٨١١٠,٧٣٩,٧٧٣٨٠,١۶٨,۵٠٢جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

سنگ
دانه

بندي

نرختن
بازار

١۵١,۴٣٢١,١۵۶,١٨٩١۵١,۴٣٢٧,۶٣۵,٠۴۴.١١١,١۵۶,١٩٠(۶٢٢,۴٩۴)۵٣٣,۶٩۶٠٠٠٠٠٠

نرختنفوالد
بازار

١٨٩,٣٧٧٧,۴٨٧,٩۴١٣۶۵,١٠۴۴١,۴٩٨,٣۶۴.٨۵١۵,١۵١,٢١٩(٨,۵٩۴,١٣٩)۶,۵۵٧,٠٨٠۴٢٣,٠٣١٧۴,٩۵٠,٢٩٢.٠۶٣١,٧٠۶,٢٩٧(١٢,٢۶٧,١۵۵)١٩,۴٣٩,١۴٢١٧۶,٩۶٩٧,٧۵۶,٨٩٣

نرختنگندله
بازار

٢٣٣,٧۶٨١,۴٧٨,۴۶٨٢٣٣,٧۶٨۶,٣٢۴,۵٠٩.٧٧١,۴٧٨,۴۶٨(١,٢٨٢,۵٨١)١٩۵,٨٨٧٠٠٠٠٠٠

١٩,۴٣٩,١۴٢١٧۶,٩۶٩٧,٧۵۶,٨٩٣(١٢,٢۶٧,١۵۵)٧,٢٨۶,۶۶٣۴٢٣,٠٣١٣١,٧٠۶,٢٩٧(١٠,۴٩٩,٢١۴)۵٧۴,۵٧٧١٠,١٢٢,۵٩٨٧۵٠,٣٠۴١٧,٧٨۵,٨٧٧جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

١٠٢,٣٩٠,٩٣۴٢,٧۶١,٠٢٣٣۶,٣۴۶,٢١٧(۵۴,٠٠٢,٣٧٢)۴٧,٢٣٨,٨۴٨٩,٢۶٣,٣۵١١۵۶,٣٩٣,٣٠۶(۵٠,٧١۵,۵٣١)۶,۶٣٩,۴۵٠۶٩,٩۴٩,٣٧٩١١,۴٩٠,٠٧٧٩٧,٩۵۴,٣٧٩جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي بهبرآورد دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵,١٣٨,٨٧۵٢٠,٩۶٢,٠٠٠٣۴,۵۵۴,٠٨٩٧١,۶۴۵,٨٣۶٩٧,٩۵۴,٣٧٩١۵۶,٣٩٣,٣٠۶٣۵,٩٩۵,١٨٣٣۵,٩٩۵,١٨٣مبلغ فروش

(٣,٠٢۵,١١۴)(٣٠,٢۵١,١١۴)(۵۴,٠٠٢,٣٧٢)(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 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 برنامه فروش در سال ١٣٩٩ مقدار ٧ میلیون تن کنسانتره تر (معادل ۶ میلیون و ٣٣۵ ھزار تن کنسانتره خشک) فروش ۵٢٠ ھزار تن سنگ آھن دانه بندی، فروش

١ میلیون و ۴۵٠ ھزار تن گندله، فروش ٣۴۵ 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 تر
تولیدی در سال ١٣٩٩ ، مقدار ٣ میلیون و ٩٠٠ ھزار تن ، 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 خواھد شد. از مجموع ٣ میلیون و ٧٠٠ ھزار تن گندله تولیدی، ٢ میلیون و ٢۵٠ تن برای تولید آھن اسفنجی به کارخـانه آھن اسفنجی انتقال 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 ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٢٧,٣٢٣,٢۶٨٣٣,١۵۶,٣۴٠مواد مستقیم مصرفي

۶,٣۵٢,٠٣٢٨,٣١٣,٨٨٢دستمزدمستقیم تولید

١٨,٢٣١,۵١۵١۵,۵٧١,٧٢٧سربارتولید

۵١,٩٠۶,٨١۵۵٧,٠۴١,٩۴٩جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۵١,٩٠۶,٨١۵۵٧,٠۴١,٩۴٩جمع ھزينه ھاي تولید

٢٢٧,۴٣٣٣۵٩,٢٣١موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(۴٢١,۴۶٨)(٣۵٩,٢٣١)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

۵١,٧٧۵,٠١٧۵۶,٩٧٩,٧١٢بھاي تمام شده كاالي تولید شده

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

(۵,٩۵۶,١١۵)(٢,٩٧٨,٧٧۵)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۵٠,٧١۵,۵٣١۵۴,٠٠٢,٣٧٢بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۵٠,٧١۵,۵٣١۵۴,٠٠٢,٣٧٢جمع 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 ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحد

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 ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحد

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 )

٠٠۵,٢٠۵,۵۴٢۴,۵٣٧,٩٣٢.٨۴٢٣,۶٢٢,۴٠٠١,١١۴,۴٢۴٢,٢١٩,٧١٩.٧٨٢,۴٧٣,٧٠٩(٢,٨٧٣,٢۵٩)۶٢٨,١٩٧١,٨٩٧,۴٨٧.۵٧١,١٩١,٩٩۶٨,۵۶۵,٠٢٨٢,٩٠٧,۶۵١.٠٩٢۴,٩٠۴,١١٣تن

٠٠٣٧,۶١٣٢,١٨٣,۶۵٩.٩٨٢,١٣۴١۵,٧٠٧٢,١٣٧,٠٠٨.٩٨٣٣,۵۶۶(٨۴٨)٩,٠١۶١,٧٣۶,۶٩٠.٣٣١۵,۶۵٨۴۵,١۵٢٢,٢١۵,۶٧١.۵١١٠٠,٠۴٢تنآپاتیت

سنگ دانه
بندي

٠٠١۶٢,۶٣۵٣,۵٠١,۴٣۵.٧٣۵۶٩,۴۵۶٣٧٠,٩٠٨١,٢٧۴,١۵٩.۶٣۴٧٢,۵٩۶(٩۴۵)٣٠۴,٣۴١١,٠۶٣,٨١۶.۵٧٣٢٣,٧۶٣٢٣٠,١۴٧٣,١٢١,٠٠٠.٩٣٧١٨,٢٨٩تن

٠٠٩٧۵,١۵۵۵,٨٧٨,٧١٣.۶۴۵,٧٣٢,۶۵٧٢٩٠,١٠۵٣,٩٧۵,٧۶٣.٩۵١,١۵٣,٣٨٩(١,۶٢٣,۴٣٨)١٢١,٣٩٠٣,١١٠,٨٧۴.٠۴٣٧٧,۶٢٩٢,٧۶٧,٣٠٨٢,٣۵١,٨٩۴.۶٩۶,۵٠٨,۴١٧تنگندله

٠٠٧١٩,۶٠۵٢٨,١٣۶,٨٧٩.٢۶٢٠,٢۴٧,۴٣٩٧٣,٧٩٨٢۴,١۴١,١۴٢.٠۴١,٧٨١,۵۶٨(١,٩۵٩)۴٩,٨٩٠٢٠,٣٢٩,٨۴۵.۶۶١,٠١۴,٢۵۶٧۴۵,۴٧٢٢٨,١٨٩,٨۵٩.۵٨٢١,٠١۴,٧۵١تنفوالد

آھن
اسفنجي

٠٠٢٩١,۶٣۴٩,٩٢٢,٢۶٢.١۵٢,٨٩٣,۶۶٩۵,۵٠٧٧,۴٩٧,١٨۵.۴۴١,٢٨٧(٩٠۵,٨۶٠)٩,۴۴٧۵,٨٧٢,٠٢٢.٨۶۵۵,۴٧٣١,١٩٣,۵۵۴٢,۴١٢,۵٢٨.۴٧٢,٨٧٩,۴٨٣تن

٢,٩٧٨,٧٧۵۵۶,١٢۵,٠٩۵٠۵٣,١۴٧,٧۵۵۵,٩۵۶,١١۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۴,٩٣٢,١٧٧۶٧٢,٠٢٣.۵٣٣,٣١۴,۵٣٩١٢,٣٧٢,٢٣٨١,٠٠٣,٢٨۴.٣٧١٢,۴١٢,٨٧٣١٢,٣٣۶,٨١٨٠١٠,٩۵٢,۴٨٨۴,٩۶٧,۵٩٧٩۶١,٢١۴.٠۴۴,٧٧۴,٩٢۴تنسنگ آھن خام

٢١٧,٣۶٠٢,٢٣۵,٢۶٨.۶٨۴٨۵,٨۵٨٢,٨٢٠,٣١٢٣,٠١١,٢٣٨.٨٣٨,۴٩٢,۶٣٣٢,٨٣٩,۶٧٢٠٨,٣٩٣,٢۶٠١٩٨,٠٠٠٢,٩۵۵,٧١٢.١٢۵٨۵,٢٣١تنکنسانتره مصرفي گندله

٩,١۶٨٢۴,٣٩٩,٢١۴.۶۶٢٢٣,۶٩٢٢۴,١٠١۴١,٩٨۵,٧٢۶.٧٣١,٠١١,٨٩٨١٨,٢۴٧٠۵۵٩,۴٨۵١۵,٠٢٢۴۵,٠٠٧,۶۵۵.۴۴۶٧۶,١٠۵تنآھن قراضه

٠٠١,۶٢٣,۵٩١٣,٩٧۵,٧۶٢.٣٧۶,۴۵۵,٠١٢١,۶٢٣,۵٩١٠۶,۴۵۵,٠١٢٠٠تنگندله مصرفي جھت آھن اسفنجي

٠٠٩٠۶,۵٠۴٧,۴٩٧,٠٣٨.٠٧۶,٧٩۶,٠٩۵٩٠۶,۵٠۴٠۶,٧٩۶,٠٩۵٠٠تنآھن اسفنجي انتقالي جھت فوالد

۵,١۵٨,٧٠۵٢٧,٣٠۶,۵٠۶.٨٧۴,٠٢۴,٠٨٩١٧,٧۴۶,٧۴۶۵٧,۴٧٣,٠۵٠.٣٧٣۵,١۶٨,۵١١١٧,٧٢۴,٨٣٢٠٣٣,١۵۶,٣۴٠۵,١٨٠,۶١٩۴٨,٩٢۴,۵٨١.۶۶,٠٣۶,٢۶٠جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

۴,٠٢۴,٠٨٩٣۵,١۶٨,۵١١٣٣,١۵۶,٣۴٠۶,٠٣۶,٢۶٠جمع 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 ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

سال مالي منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

ھزينه حقوق و
دستمزد

٢٠۶,۴٠۴٣۵٢,۶٠٣٧٠١,١٨٣١۵۴,۶۴٧٣١١,٧٩٩٢٢٠,۴۵٧٢٠٧,٠٩٠۶٧,۴۴١

٢,۴٣١,٩۴١٢,۴٩٣,١٢۴٢,۶۵٨,٣۴٨١,٨١٠,٠٧۶١۵,٩٣٧١٨,١٨٧٧,٢١٨۶,٠۵٩ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و سوخت)

٢,١٩٣,١٣١٢,۶۴٢,۶۴٩١,١٧٧,١٣۴۴۵۴,۵٧۴١,۵٨٨١,٢٣٢١,٠٣١۴٩٧

۴,٠٩٣,۵١٧٨,٨۴٠,٧٣٧۴,٢٨١,۶۵۵٧٩٨,۶۶٠۴,٨٠٩١۴,١۵٠٩,۴٠٩۴,٧١۶ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٠٠٠٠٠

٩,٣٠۶,۵٢٢١,٢۴٢,۶١۴١۶,١١٧,۶٢۴٨,١٠٩,۶٨۵١٠٣,٠۶٧٢۶۴,٠٧۶٧٠,۴۴٧٨,٩٠۵ساير ھزينه ھا

١٨,٢٣١,۵١۵١۵,۵٧١,٧٢٧٢۴,٩٣۵,٩۴۴١١,٣٢٧,۶۴٢۴٣٧,٢٠٠۵١٨,١٠٢٢٩۵,١٩۵٨٧,۶١٨جمع

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

نرخ
فروش

محصوالت

دوره ٣ 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 پاداش کیفیت محصول ضرائب باالتری را نسبت به دوره 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.

دوره ٣ ماھه
منتھي به

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 پاداش کیفیت محصول ضرائب باالتری را نسبت به دوره 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 ٣ 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 عمومی قیمت ھا و تأثیر نوسان ارز در ھزینه ھای قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه کمکی مصرفی تولید ، می باشد.

دوره ٣ ماھه
منتھي به

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 ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات بھای تمام شده کاالی فروش رفته در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ تابعی از میانگین موزون 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 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.

دوره ٣ ماھه
منتھي به

تغییرات بھای تمام شده کاالی فروش رفته در سال ١٣٩٩ نسبت به سال ١٣٩٨ تابعی از میانگین موزون 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 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

برآوردبرآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵٣١۵۶١۵۶١۵۶تعداد پرسنل تولیدي شرکت

۴,۶۴٧۴,٨٠٢۴,٨٠٢۴,٨٠٢تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٣٩,۶٣٠.٩٩,۶٧۵,٠۴۶,۵٨٨٨٠,١۵۵.۶۵۵,٩٠٢,٣۴١,١٢٩یورومنابع ارزی طی دوره

۵,۴٣٨.١٣١٢٨,٩٢١,١۶٠٢٩,٩۵٨.١٣٣,٧٠۶,٨٧١,١٣٢دالرمنابع 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 ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

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.

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 شدهدوره ٣ ماھه منتھي به
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

- ١٣٩٩/٠٩/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت فیزيکي
برآوردي طرح در تاريخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

مھمترین برنامه شرکت ، بھره برداری از معدن D١٩، برنامه احداث یک واحد نیروگاه خورشیدی ١٠ مگاواتی در جوار نیروگاه سیکل ترکیبی ، طرح احداث کارخانه گندله سازی شماره «٢» با ظرفیت ۵ میلیون تن در سال ، طرح
احداث کارخانه تولید فرو آلیاژھا (فرو منگنز پر کربن و فرو سیلیکو منگنز) با ظرفیت ١٠٠ ھزار تن در سال، مشارکت در افزایش سرمایه شرکتھای سرمایه پذیر ، مشارکت در امر استخراج از معادن سنگ آھن و مشارکت با سایر

شرکت ھا در ایجاد ظرفیت ھای تولید محصوالت معدنی و صنایع پایین دستی می باشد.

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال 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

آھن اسفنجی و فوالد در حال تولید۴٣.٧۴۴,٨٠۶,٨٠١۴,۵٨٩,٩۶١۴٣.٧۴۶,١١٩,٠٨١٠آھن و فوالد ارفع

در حال فعالیت عملیاتی١۶.٣۶١,١۵۵,۵٣۵۴٢٣,۶٧٢١۶.٣۶١,٩۴٠,٣٩۴٠شرکت تامین سرمايه امید

در حال فعالیت عملیاتی٠۵٠,۵۶٢٢٠,٨٧٢٠۵٠,۵۶٢٢۵,١۶٧فوالد مبارکه

در حال فعالیت عملیاتی٠١٣,٧۴١۶,۶٣۶٠١٣,٧۴١٠سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

نورد درحال بھره برداری فوالد در حال اجراء۶۴.٩٩٧,١۴٩,٨۶۵٠۶۴.٩٩٧,١۴٩,٨۶۵٠صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

قبل از بھره برداری٢٢.٢٢٨,٩٠٧,٨٣٠١۵,۵۵۵٢٢.٢٢١۴,۵٠٣,۵۶٨٢٠,٠٠٠تامین و انتقال آب خلیج فارس

آھن اسفنجی در حال تولید٢٩.٨۶١,۶٨۴,٢٧٩١,٣١٣,۶۵١٢٩.٨۶١,۶٨۴,٢٧٩٠آھن و فوالد غدير ايرانیان

قبل از بھره برداری٢٩١,۵١٠,٠٠٠٠٢٩٢,٩٠٠,٠٠٠۴٠,۶٠٠کاوند نھان زمین

قبل از بھره برداری٣۶.٢٢,١٨۴,٠٢٠١,٣٣۴٣۶.٢٣,٩٨١,٨۵٢٨,٧٣۶نوين الکترود اردکان

نورد و فوالد در حال تولید٣۴.۶۴۶٢٣,۶٢١١١۴,٣٣١٣۴.۶۴٩٣۵,۴٣١١١٢,٢۵٢فوالد شاھرود

در حال فعالیت عملیاتی٣٠٣۴٠,١٠٣۶٠,٠٠٠٣٠۴۴۵,١٠٣١٠۵,٠٠٠احداث صنايع ومعادن سرزمین پارس



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال 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

شرکت بین المللي معدني و صنعتي
سي پي جي پارس

در حال فعالیت عملیاتی۵١۵١,٠٠٠١٠,٢٠٠۵١۵١,٠٠٠١٧,٨۵٠

در حال فعالیت عملیاتی٠١,٢٠٨,٧٠۶١٠,٢٧۶٠١,٧۶۴,٧۴۴١۶,٧٧٠ساير شرکتھاي خارج از بورس

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠١٧۶۶,۶۵۶۴٢,۵٠٠فوالد ماھان طوبي

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٢۶٢,٠١۴٠سنگ آھن گل گھر

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠١٩۴٠شرکت سنگ آھن گھر زمین

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠٢,۵٠٠٠صندوق سرمايه گذاري بذر امیدآفرين

قبل از بھره برداری۴٩۵۴,٢٠٠٠۴٩١۵٧,٠۶٢٠معدني اکتشافي دشت يوز دره انجیر

مديريت بین المللي ھمراه جاده ريل
دريا

قبل از بھره برداری١۶.۶٧١٨۴,۶۶۶٠١۶.۶٧١٨۴,۶۶۶٠

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

در حال فعالیت عملیاتی٨.٣٣٢٠,٠٠٠٠٨.٣٣١٠,٠٠٠٠مديريت اکتشاف منابع معدني پايا

در حال فعالیت عملیاتی١۵١۵,٠٠٠٠١۵١۵,٠٠٠٠کاوشگران صنايع معدني راشا

مصرف کارگران مجتمع معدني سنگ
اھن چادرملو

در حال فعالیت عملیاتی٠١١۵٠٠١۶٠٠

قبل از بھره برداری٠.٠١٢۶٠٠٢۶٠توسعه 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

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠١۶٨,۴۵۶٠پااليش نفت اصفھان

در حال فعالیت عملیاتی٠٠٠٠١۶۶,٧١٧٠شرکت پااليش نفت تھران

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 شرکتھای سرمایه پذیر در دوره مالی مورد گزارش ، نسبت به دوره مشابه مالی سال قبل

از افزایشی به مبلغ ١۵,٧٩٣,٠۴۶ 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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

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

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 ، 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. در سال ١٣٩٩ با توجه به راه اندازی کلیۀ طرح ھای شرکت و ورود به دوران
فعالیت ھای تجاری طرح ھای مذکور، مبلغ ۵٩,٨٣٠ میلیون ریال به عنوان ھزینۀ مالی پیش بینی شده است.

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



دوره ٣ 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. در سال ١٣٩٩ با توجه به راه اندازی کلیۀ طرح ھای شرکت و ورود به دوران فعالیت ھای تجاری طرح ھای مذکور، مبلغ ۵٩,٨٣٠ میلیون ریال به عنوان ھزینۀ مالی

پیش بینی شده است.

دوره ٣ ماھه
منتھي به

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. در سال ١٣٩٩ با توجه به راه اندازی کلیۀ طرح ھای شرکت و ورود به دوران فعالیت ھای تجاری طرح ھای مذکور، مبلغ ۵٩,٨٣٠ میلیون ریال به عنوان ھزینۀ مالی

پیش بینی شده است.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

۶,۵۶۶,۴٨٨٣٨٨,٨٧۵سود سھام سرمايه گذاريھا

٣٩٠,٨٢۴٨٨٢,٨۴۶سود حاصل سپرده

٠٠فروش سرمايه گذاري ھا

۶,٩۵٧,٣١٢١,٢٧١,٧٢١جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٣٩٧,۶٣٢(١٢)تسعیر ارز

١٨۵,۴١۴٨٣,٩۶۴ساير

١٨۵,۴٠٢۴٨١,۵٩۶جمع

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 ٣ 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 ریال به ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران در دستور کا قرار داده است .

دوره ٣ ماھه
منتھي به

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 ریال به ١٠٠,٠٠٠ میلیارد ریال را از محل مطالبات و آورده نقدی سھامداران در دستور کار 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.»


