
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

6,325,419سرمایه ثبت شده:تولید محور خودروشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:خمحورنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)343007کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

تولید محور خودروبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي شرکت تولید محور خودرو (سھامي عام) در تاريخ 31 شھريور  1400 و صورتھاي سود و زيان،سود و زيان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي آن براي دوره 
میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتھاي مالي میان دوره اي با ھیات   مديره شرکت است. 

مسئولیت اين سازمان، بیان نتیجه گیري درباره صورتھاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است. 
                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره  اي شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولین امورمالي و 
حسابداري و بکارگیري روشھاي تحلیلي و ساير روشھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به  مراتب محدودتر از حسابرسي صورتھاي مالي است و در نتیجه، اين سازمان نمي تواند اطمینان يابد از 

ھمه موضوعات مھمي که معموال  درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و ازاين رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        



نتیجه گیری

 
  .3                            

 
براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتھاي مالي ياد شده در باال، از تمام جنبه ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي  حسابداري باشد، برخورد نکرده  است. 

 
 

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            4. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیات مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  

نتیجھ گیري اين سازمان نسبت به صورتھاي مالي، در برگیرنده نتیجھ گیري نسبت به  
"ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمی شود.  

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتھاي مالي، مسئولیت اين سازمان مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرتھاي با اھمیت آن با صورتھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا 
تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتیکه اين سازمان به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

 
                        

سایر موارد

 
                            5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار به شرح زير رعايت نشده است: 

 
5-1-شناور بودن حداقل 20 درصد از سھام شرکت. توضیح اينکه سھام شناور شرکت در تاريخ صورت وضعیت مالي 12 درصد مي باشد (بند 2 ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بھادار). 

5-2-رعايت مفاد مواد 19، 21 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتي شامل تھیه منشور ھیات مديره و ايجاد دبیرخانه مستقل و درج اطالعات حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسیري 
مديريت.
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٣,۶٩٢,٨٧۵١,۵٧١,۶٨٢۵,۴٨٣,٣٣۵١٣۵درآمدھای عملیاتی

(١۴٨)(۴,٩٢٨,۶٨٠)(١,۴٣٣,٨٠٣)(٣,۵۴٨,٨۵٢)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١۴۴,٠٢٣١٣٧,٨٧٩۵۵۴,۶۵۵۴سود (زيان) ناخالص

(٣٨)(١٩٣,١١۴)(١١۴,٣٠٢)(١۵٧,۵٩٨)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٢٣)١٢,٧٠٠١۶,۵۵١٣١,٣٠٨ساير درآمدھا

٠٠٠٠سایر ھزینه ھا

--۴٠,١٢٨٣٩٢,٨۴٩(٨٧۵)سود (زيان) عملیاتي

١٨(٣٣,۵٢٩)(١۶,۶٢٣)(١٣,۵۶١)ھزينه  ھاى مالى

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣,٧٢۶۴,۵۶۵١١,٢٣۶٢٠١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--٢٨,٠٧٠٣٧٠,۵۵۶(٧١٠)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

--(۴٩,٨٣۴)(۶,٠٨٠)٠سال جاری

--(٧,٩۵٩)٠(١۶,۶۴٧)سال ھای قبل



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

--٢١,٩٩٠٣١٢,٧۶٣(١٧,٣۵٧)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--٢١,٩٩٠٣١٢,٧۶٣(١٧,٣۵٧)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

--۴۵٢(٣)عملیاتی (ریال)

--(٢)(١)٠غیرعملیاتی (ریال)

--٣۵٠(٣)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

--٣۵٠(٣)سود (زيان) پايه ھر سھم

--٣۴٩(٣)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶,٣٢۵,۴١٩۶,٣٢۵,۴١٩۶,٣٢۵,۴١٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

--٢١,٩٩٠٣١٢,٧۶٣(١٧,٣۵٧)سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

۵,٩٠۴,۶٧٨٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

۵,٩٠۴,۶٧٨٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

۵,٨٨٧,٣٢١٢١,٩٩٠٣١٢,٧۶٣٢۶,۶٧٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی



کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١,٣۴٧,١٩۴١٧١,۵٢٠١٨٠,٠٨٩۶٨۵دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

١,٩٨۵١,٩٨۵٣,٢٢٠٠دارایی ھای نامشھود

۴,٨٧۵,١٣١١۴۶,٨۵٣١۴۶,٨۵٣٣,٢٢٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٢۶۶٠سایر دارایی ھا

۶,٢٢۴,٣١٠٣٢٠,٣۵٨٣٣٠,۴٢٨١,٨۴٣جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١,٧٧۵,٩٠۴٣٢٣,۶۶٢٣٢۴,١٩٣۴۴٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴,١۴٨,۴٧۴١,۴٠٢,١٠۶۵۵۶,٣۴۴١٩۶موجودی مواد و کاال

١,۶٨۴,٧٨٠٨۶٠,٩٨۶٣٧١,٣٨۶٩۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٢٠۶,٢۴۵١٧٧,٣٣٨١١٣,٢۴۶١۶موجودی نقد

٧,٨١۵,۴٠٣٢,٧۶۴,٠٩٢١,٣۶۵,١۶٩١٨٣

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٧,٨١۵,۴٠٣٢,٧۶۴,٠٩٢١,٣۶۵,١۶٩١٨٣جمع دارایی ھای جاری

١۴,٠٣٩,٧١٣٣,٠٨۴,۴۵٠١,۶٩۵,۵٩٧٣۵۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶,٣٢۵,۴١٩۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١١,۴٠٣سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

۴٢,٠٧۴۴٢,٠٧۴٣١,٧۴٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

(٣٨)١٩٠,٠٢١٣٠٨,٣۵۶۶,٧۶٩سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

۶,۵۵٧,۵١۴٧٧١,١٧١۴۵٩,٢۵٠٧۵٠جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٢٢٨,۶٠۴١۶٣,۶١۴١٣٨,٣٧٠۴٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢٢٨,۶٠۴١۶٣,۶١۴١٣٨,٣٧٠۴٠جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,۴٩۵,۴٣۵٩٨٠,٧٣۴۶۴٣,۶۶١۵٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٨۶)٧,٩۵٩۵٨,١۶٣١٨,٣٩١مالیات پرداختنی

١٠۴,٢٨٣٣,٣٠۵٣,٢٩٢٣,٠۵۵سود سھام پرداختنی

(۵)١٢٩,٣٣۴١٣۶,٨٢۵١۵٩,٣۵٠تسھیالت مالی

٨٧,٨١٩٨٧,۵١١۵٩,٢٨۶٠ذخایر

۵,۴٢٨,٧۶۵٨٨٣,١٢٧٢١٣,٩٩٧۵١۵پیش دریافت ھا

٧,٢۵٣,۵٩۵٢,١۴٩,۶۶۵١,٠٩٧,٩٧٧٢٣٧

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

٧,٢۵٣,۵٩۵٢,١۴٩,۶۶۵١,٠٩٧,٩٧٧٢٣٧جمع بدھی ھای جاری

٧,۴٨٢,١٩٩٢,٣١٣,٢٧٩١,٢٣۶,٣۴٧٢٢٣جمع بدھی ھا

١۴,٠٣٩,٧١٣٣,٠٨۴,۴۵٠١,۶٩۵,۵٩٧٣۵۵جمع 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

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,٧۴٠٠٠٠۶,٧۶٩٠۴۵٩,٢۵٠مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,٧۴٠٠٠٠۶,٧۶٩٠۴۵٩,٢۵٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

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



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

٣١٢,٧۶٣٣١٢,٧۶٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٢,٧۶٣٠٣١٢,٧۶٣

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١٢,٧۶٣٠٣١٢,٧۶٣سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(٨۴٢)(٨۴٢)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠(١٠,٣٣۴)١٠,٣٣۴تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴٢٠,٧۴١٠٠٠۴٢,٠٧۴٠٠٠٣٠٨,٣۵۶٠٧٧١,١٧١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

(١٧,٣۵٧)(١٧,٣۵٧)سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

۵,٩٠۴,۶٧٨٠۵,٩٠۴,۶٧٨سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠۵,٨٨٧,٣٢١(١٧,٣۵٧)٠٠٠٠٠٠۵,٩٠۴,۶٧٨٠سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

(١٠٠,٩٧٨)(١٠٠,٩٧٨)سود سھام مصوب

٠٠(۵,٩٠۴,۶٧٨)۵,٩٠۴,۶٧٨٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا



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

۶,٣٢۵,۴١٩٠٠٠۴٢,٠٧۴٠٠٠١٩٠,٠٢١٠۶,۵۵٧,۵١۴مانده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--١۴١,٩٧٠(۴۵,۴٧٨)١١٩,٠۴٧نقد حاصل از عملیات

(١,٠٩۵)(١٨,٠٢١)(۵,۵٩٣)(۶۶,٨۵١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--١٢٣,٩۴٩(۵١,٠٧١)۵٢,١٩۶جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١)(۶,۵٧١)(٣,٨۵۶)(٣,٨٨۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(١٢)٩٢٩١,٠۵٠١,۴١۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۵)(۵,١۵۶)(٢,٨٠۶)(٢,٩۵۵)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--١١٨,٧٩٣(۵٣,٨٧٧)۴٩,٢۴١جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

(٢٨)١١٧,٣۵١١۶٢,۶۵٧٣٠٠,١۵٨دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٢۴(٣٢٢,۶٨٣)(١۶۴,٣٨٠)(١٢۴,٨۴٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٢٧(٣٢,۴۶٣)(١٧,٩۶٧)(١٣,٠٧٣)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

--(٨٢٨)(۵)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(۴)(۵۵,٨١۶)(١٩,۶٩۵)(٢٠,۵۶۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۶٢,٩٧٧(٧٣,۵٧٢)٢٨,۶٧٧خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٧٧,٣٣٨١١٣,٢۴۶١١٣,٢۴۶۵٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(٩۶)٢٣٠۵,٧۵٩١,١١۵تاثیر تغییرات نرخ ارز

٢٠۶,٢۴۵۴۵,۴٣٣١٧٧,٣٣٨٣۵۴مانده موجودی نقد در پايان سال

۵,٩٠۴,۶٧٨٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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

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

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

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ۶ ماھه
منتھی به

١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی بهدوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ۶ ماھه
منتھی به

١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی بهدوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

فروش
داخلي:

انواع
اکسل

ھیئت٠
مدیره

٢۵,۵٩٩١,٣٣٧,٣٧٢٠۴٣,٨۶٩١٠٠,٢١۶,١٢١۴,٣٩۶,٣٨١(۴,٢٩٠,١٧۶)١٠۶,٢٠۵٨,٩٢١٨,٩٢١٣۶٠,٣۴٧,٨٣١٣,٢١۴,۶۶٣(٣,٠٩٩,۴٣٧)١١۵,٢٢۶٩,٠٠٠٩,٠٠٠٣۶٠,٣۴٧,٧٧٨٣,٢۴٣,١٣٠

انواع
قطعات

ماشینکاري

ھیئت٠
مدیره

٣٣٢,٢٧۶٢٣٣,۴٩٢٠٠١,٠٧٨,٢٢١(۶٣٨,۵٠۴)۴٣٩,٧١٧۴۵٢,۴٩۴۴۵٢,۴٩۴١,٠٣۶,٩۵١۴۶٩,٢١۴(۴۴٩,۴١۵)١٩,٧٩٩۴٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١,٠٣۶,٩۵٠۴١۴,٧٨٠

جمع
فروش
داخلی

٣۵٧,٨٧۵١,۵٧٠,٨۶۴٠۴٣,٨۶٩۵,۴٧۴,۶٠٢(۴,٩٢٨,۶٨٠)۵۴۵,٩٢٢۴۶١,۴١۵۴۶١,۴١۵٣,۶٨٣,٨٧٧(٣,۵۴٨,٨۵٢)١٣۵,٠٢۵۴٠٩,٠٠٠۴٠٩,٠٠٠٣,۶۵٧,٩١٠

فروش
صادراتی:

ساير
محصوالت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر٠

جمع
فروش

صادراتی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

درآمد ارائه
خدمات:

خدمات
بازرسي
،طراحي

ومھندسي

٠٨١٨٠٠٨,٧٣٣٠٨,٧٣٣٠٠٨,٩٩٨٠٨,٩٩٨٠٠٠٠سایر٠

جمع درآمد
ارائه

خدمات

٠٨١٨٠٠٨,٧٣٣٠٨,٧٣٣٠٠٨,٩٩٨٠٨,٩٩٨٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

١۴۴,٠٢٣۴٠٩,٠٠٠۴٠٩,٠٠٠٣,۶۵٧,٩١٠(٣,۵۴٨,٨۵٢)۵۵۴,۶۵۵۴۶١,۴١۵۴۶١,۴١۵٣,۶٩٢,٨٧۵(۴,٩٢٨,۶٨٠)٣۵٧,٨٧۵١,۵٧١,۶٨٢٠۴٣,٨۶٩۵,۴٨٣,٣٣۵جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



سال مالیشرح
١٣٩۵/١٢/٣٠

سال مالی
١٣٩۶/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٧/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٨/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالی
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالیشرح
١٣٩۵/١٢/٣٠

سال مالی
١٣٩۶/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٧/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٨/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالی
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

١,٠۵٨,٢١٨٨٣٣,٢۴۶١,١٣٠,٠٣٣٢,٣۶١,٧١٢۵,۴٨٣,٣٣۵٣,۶٩٢,٨٧۵٣,۶۵٧,٩١٠مبلغ فروش

مبلغ بھای تمام
شده

(٩۵۵,٠٨٩)(٧١۴,٨۵٣)(١,٠٠١,۴٠٧)(٢,١٧٢,٣۶٣)(۴,٩٢٨,۶٨١)(٣,۵۴٨,٨۵٢)(٣,۵۴٨,٠٠٠)

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

..........................................................................................

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ فروش محصوالت بنا بر مذاکرات با کارفرمایان و شرایط نھاده ھای تولید تعیین می گردد.برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نرخ فروش محصوالت

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

۴,١٧٠,٢٩۵٣,٠۴٧,٨۴٧٣,٠۴٧,٠٠٠مواد مستقیم مصرفی

٢١٣,٧٣١١٧۴,٢٩٠١٧۴,٢٩٠دستمزدمستقیم تولید

۵٢٠,۶٩۴٣٣۶,٨۴۴٣٣۶,٨۴۴سربارتولید

۴,٩٠۴,٧٢٠٣,۵۵٨,٩٨١٣,۵۵٨,١٣۴جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۴,٩٠۴,٧٢٠٣,۵۵٨,٩٨١٣,۵۵٨,١٣۴جمع ھزينه ھاي تولید

(١٠,١٣۴)(٧,٢۵٠)٠خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

۴,٩٠۴,٧٢٠٣,۵۵١,٧٣١٣,۵۴٨,٠٠٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۶۴,٠٨٧۴٠,١٢٧۴٠,١٢٧موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۴٠,١٢٧)(۴٣,٠٠۶)(۴٠,١٢٧)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۴,٩٢٨,۶٨٠٣,۵۴٨,٨۵٢٣,۵۴٨,٠٠٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

۴,٩٢٨,۶٨٠٣,۵۴٨,٨۵٢٣,۵۴٨,٠٠٠جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

عوامل بھای تمام شده در شش ماھه دوم متناسب با شرایط عمومی اقتصادی تغییر خواھد داشت.برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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



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

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

۴٧٩٣٣,٩۶٢,۴٢٢١۶,٢۶٨٨,٩٢١٣۴٧,۵۵٢,٢٩٢٣,١٠٠,۵١۴٠٠٠٨,٩٢١٣۴٧,۴٣١,۵۶۶٣,٠٩٩,۴٣٧۴٧٩٣۶,٢١٠,٨۵۶١٧,٣۴۵دستگاهانواع اکسل

انواع قطعات
ماشینکاري

٢۵,٩١٠٩٢٠,٨۴١٢٣,٨۵٩۴۵٢,۴٩۴٩٩٧,١٧٨۴۵١,٢١٧٠٠٠۴۵٢,۴٩۴٩٩٣,١٩۵۴۴٩,۴١۵٢۵,٩١٠٩٩٠,٣٩٠٢۵,۶۶١عدد

۴٠,١٢٧٣,۵۵١,٧٣١٠٣,۵۴٨,٨۵٢۴٣,٠٠۶جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

۴٧٩٣۶,٢١٠,٨۵۶١٧,٣۴۵٩,٠٠٠٣۴٨,۴٧٧,۶۶٧٣,١٣۶,٢٩٩٠٠٠٩,٠٠٠٣۴٨,١٣۵,۵۵۶٣,١٣٣,٢٢٠۴٧٩۴٢,۶٣٨,٨٣١٢٠,۴٢۴دستگاهانواع اکسل

انواع قطعات
ماشینکاري

٢۵,٩١٠٩٩٠,٣٩٠٢۵,۶۶١۴٠٠,٠٠٠١,٠٢٩,٢۵٣۴١١,٧٠١٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١,٠٣۶,٩۵٠۴١۴,٧٨٠٢۵,٩١٠٨٧١,۵۵۵٢٢,۵٨٢عدد

۴٣,٠٠۶٣,۵۴٨,٠٠٠٠٣,۵۴٨,٠٠٠۴٣,٠٠۶جمع كـل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۶,۶١٧,۶١۴١٧٧,٠۵۴١,١٧١,۶٧٣٣,٨٠١,٨۶۶۵٧٩,۴٠۵٢,٢٠٢,٨٢٠٣,٩٨۶,۵۶٠٧٠۶,٢٣٣٢,٨١۵,۴۴٠۶,۴٣٢,٩٢٠٨۶,٩٠۵۵۵٩,٠۵٣مجموعهقطعات منفصله اکسل



دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

١,١٧١,۶٧٣٢,٢٠٢,٨٢٠٢,٨١۵,۴۴٠۵۵٩,٠۵٣جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٢۴۵,٣۶٨١١٣,٠٣٠٢٧,٧٣۴٣٠٩,٩٨٠٢,٧٩٨,۶٠۶٨۶٧,۵١٢٣١۵,٠١٢٧٣٧,٧٧٢٢٣٢,۴٠٧٢۴٠,٣٣۶٢,٧۵٧,٩۶٨۶۶٢,٨٣٩مجموعهقطعات منفصله اکسل

٢٧,٧٣۴٨۶٧,۵١٢٢٣٢,۴٠٧۶۶٢,٨٣٩جمع مواد اولیه وارداتی

١,١٩٩,۴٠٧٣,٠٧٠,٣٣٢٣,٠۴٧,٨۴٧١,٢٢١,٨٩٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۶,۴٣٢,٩٢٠٨۶,٩٠۵۵۵٩,٠۵٣٣,٨٠٠,٠٠٠۶٠۵,٢۶٣٢,٣٠٠,٠٠٠٣,٨٠٠,٠٠٠۶٠۵,٢۶٣٢,٣٠٠,٠٠٠۶,۴٣٢,٩٢٠٨۶,٩٠۵۵۵٩,٠۵٣مجموعهقطعات منفصله اکسل

۵۵٩,٠۵٣٢,٣٠٠,٠٠٠٢,٣٠٠,٠٠٠۵۵٩,٠۵٣جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٢۴٠,٣٣۶٢,٧۵٧,٩۶٨۶۶٢,٨٣٩٣١٠,٠٠٠٢,٨٠۶,۴۵٢٨٧٠,٠٠٠٣١٠,٠٠٠٢,٨٠۶,۴۵٢٨٧٠,٠٠٠٢۴٠,٣٣۶٢,٧۵٧,٩۶٨۶۶٢,٨٣٩مجموعهقطعات منفصله اکسل

۶۶٢,٨٣٩٨٧٠,٠٠٠٨٧٠,٠٠٠۶۶٢,٨٣٩جمع مواد اولیه وارداتی

١,٢٢١,٨٩٢٣,١٧٠,٠٠٠٣,١٧٠,٠٠٠١,٢٢١,٨٩٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه متناسب با شرایط عمومی اقتصادی تغییر خواھد داشت.برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نرخ خرید مواد اولیه

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

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

ھزینه ھای سربار و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

١۶٩,١٢٣١٢۶,٣۵۵١٧٨,٨۵١١١٩,۴۵١۶٨,۴۶٧۶٨,۴۶٧ھزینه حقوق و دستمزد

١١,٢١٩٣,۶٨٠٨,۴٣٠١,۶۴٧٩٢٩٩٢٩ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز و
سوخت)

١١,٩٨٧٢,٩٠٧١۵,٨۵٨۵٩۵۴٠٠۴٠٠

١١٢,۶٨۶١٣۴,٨۶٢١۴٧,٣٩٨٠۴,٩۵٩۴,٩۵٩ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٣٨٣٠٠ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٣٣,١٢٩۵,۵٩٣٣,٨۴۵ھزینه خدمات پس از فروش

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٠۶٩,٠۴٠٠٩,٠۶٩٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

٢١۵,۶٧٩٠٢٨٢,٢۴٩٢٨,٨۴٠٧٧,٢۵٠٧٧,٢۵٠سایر ھزینه ھا

۵٢٠,۶٩۴٣٣۶,٨۴۴۶٣٢,٧٨۶١٩٣,١١۴١۵٧,۵٩٨١۵۵,٨۵٠جمع

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

با توجه به روند ثابت تولید انتظار نوسانات شدید در ھزینه ھا پیش بینی نمیشود.برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٧٠٢٠٢٢٠٢تعداد پرسنل تولیدی شرکت

١٣٧١۴۵١۴۵تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

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

۶,۴٩٨,۶٢٣٠١٩,٢۶٣,۴٢٢۵,١١۶,٢٧٨٢,٠٠٠,٠٠٠۶۴٠,٠٠٠یورومصارف ارزی طی دوره

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

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



تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح ھای
عمده در

دست اجرا

ھزینه ھای
برآوردی ریالی

طرح - میلیون ریال

ھزینه ھای
برآوردی

ارزی طرح

نوع
ارز

ھزینه ھای انجام شده
تا تاریخ ٣١/١۴٠٠/٠۶ -

میلیون ریال

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل

طرح- میلیون ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

تاریخ برآوردی
بھره برداری

از طرح

تشریح تاثیر طرح
در فعالیتھای آتی

شرکت

توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری
- میلیون ریال

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

درآمد ھر
سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه گذاری
- میلیون ریال

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

درآمد ھر
سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه گذاری
- میلیون ریال

١١۴۶,٨٣٩١۴٠٠/١٢/٢٩٠١۴,٨٧۵,١١٧٠٠٠١۴,٨٧۵,١١٧٠٠٠بانک پارسیان

ساير شرکتھاي
خارج از بورس

٠٠١۴٠٠/١٢/٢٩٠٠١۴٠٠٠٠١۴٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣١,٣٠٨١٢,٧٠٠١٠,٠٠٠فروش ضايعات

٣١,٣٠٨١٢,٧٠٠١٠,٠٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠٠ھزينه ھاي جذب نشده در تولید

٠٠٠جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

١٨١٣۶,٨٢۵١٢٩,٣٣۴٠٠١٢٩,٣٣۴٠١٣,۵۶١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

١٣۶,٨٢۵١٢٩,٣٣۴٠١٢٩,٣٣۴٠١٣,۵۶١جمع

٠انتقال به دارایی

١٣,۵۶١ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

١٨١٢٩,٣٣۴١٣٠,٠٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠١٣,۵٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی
تا پایان دوره

٠٠

١٢٩,٣٣۴١٣٠,٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠١٣,۵٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

١٣,۵٠٠ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)



توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....................................................................................

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

............................................................................

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠٠سود حاصل از سپرده بانکي

٠٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۴,۶٠۵٢٣٠٢٠٠سود(زيان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات

۵,٢١۶١٢,۵۶٧١٢,٠٠٠ساير

٠٠٠سود سھام

١,۴١۵٩٢٩۵٠٠سود حاصل از سپرده بانکي

١١,٢٣۶١٣,٧٢۶١٢,٧٠٠جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی
گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در سال
مالی گذشته

مبلغ سود خالص سال مالی
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالی
گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال
مالی جاری

٣٠٨,٣۵۶٣١,٢٧۶٣١٢,٧۶٣١٠٠,٩٧٨٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

................................................................................برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

.........................................................



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


