
اطالعات و صورت ھای مالی

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

0سرمایه ثبت نشده:خمحورنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)343007کد صنعت

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٩,٩۶٠,٩۵١۵,۴٨٣,٣٣۵٨٢درآمدھای عملیاتی

(٩۴)(۴,٩٢٨,۶٨٠)(٩,۵٨٠,۶٠۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

(٣١)٣٨٠,٣۴۶۵۵۴,۶۵۵سود (زيان) ناخالص

۴١(١٩٣,١١۴)(١١٣,١٩٠)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۶١,٧٧٩٣١,٣٠٨٩٧ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

(١۶)٣٢٨,٩٣۵٣٩٢,٨۴٩سود (زيان) عملیاتي

٢٨(٣٣,۵٢٩)(٢۴,٠٨۵)ھزينه  ھاى مالى

٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣,١۴٩١١,٢٣۶١٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(١۴)٣١٧,٩٩٩٣٧٠,۵۵۶سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١٢)(۴٩,٨٣۴)(۵۵,۶۵٠)سال جاری

--(٧,٩۵٩)٠سال ھای قبل



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(١۶)٢۶٢,٣۴٩٣١٢,٧۶٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(١۶)٢۶٢,٣۴٩٣١٢,٧۶٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩٣)۵٢٧٧٨عملیاتی (ریال)

--(٣۵)۵٠غیرعملیاتی (ریال)

(٨۶)١٠٢٧۴٣ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٨۶)١٠٢٧۴٣سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩۴)۴١٧۴٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶,٣٢۵,۴١٩۴٢٠,٧۴١سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(١۶)٢۶٢,٣۴٩٣١٢,٧۶٣سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

۵,٩٠۴,۶٧٨٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

۵,٩٠۴,۶٧٨٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

۶,١۶٧,٠٢٧٣١٢,٧۶٣١,٨٧٢سود (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 ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١,۴٣٨,۴٣٨١٧١,۵٢٠١٨٠,٠٨٩٧٣٩دارایی 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

۶,٣١۵,۵۵۴٣٢٠,٣۵٨٣٣٠,۴٢٨١,٨٧١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١,۶۶۶,٠٩١٣٢٣,۶۶٣٣٢۴,١٩٣۴١۵سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣,۴٨۴,۵۴٠١,۴٠٢,١٠۶۵۵۶,٣۴۴١۴٩موجودی مواد و کاال

١,١٧٢,۵۶٢٨۶٠,٩٨۶٣٧١,٣٨۶٣۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(١)١٧۵,٩۶٣١٧٧,٣٣٨١١٣,٢۴۶موجودی نقد

۶,۴٩٩,١۵۶٢,٧۶۴,٠٩٣١,٣۶۵,١۶٩١٣۵

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

۶,۴٩٩,١۵۶٢,٧۶۴,٠٩٣١,٣۶۵,١۶٩١٣۵جمع دارایی ھای جاری

١٢,٨١۴,٧١٠٣,٠٨۴,۴۵١١,۶٩۵,۵٩٧٣١۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶,٣٢۵,۴١٩۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١١,۴٠٣سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

۵۵,١٩٢۴٢,٠٧۴٣١,٧۴٠٣١اندوخته قانونی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴١۴,٠۵٢٢۶۵,٧٩٩۶,٧۶٩۵۶سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

۶,٧٩۴,۶۶٣٧٢٨,۶١۴۴۵٩,٢۵٠٨٣٣جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٢۵۴,٣۶٠١۶٣,۶١۴١٣٨,٣٧٠۵۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢۵۴,٣۶٠١۶٣,۶١۴١٣٨,٣٧٠۵۵جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢,٧۵٢,٣١۵٩٨٠,٧٣۴۶۴٣,۶۶١١٨١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٣٧)۶٣,۶٠٩١٠٠,٧٢٠١٨,٣٩١مالیات پرداختنی

١١,٩۴١٣,٣٠۵٣,٢٩٢٢۶١سود سھام پرداختنی

(٣۵)٨٩,١٧۵١٣۶,٨٢۵١۵٩,٣۵٠تسھیالت مالی

(١)٨٧,٠۵٨٨٧,۵١٢۵٩,٢٨۶ذخایر

٢,٧۶١,۵٨٩٨٨٣,١٢٧٢١٣,٩٩٧٢١٣پیش دریافت ھا

۵,٧۶۵,۶٨٧٢,١٩٢,٢٢٣١,٠٩٧,٩٧٧١۶٣

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۵,٧۶۵,۶٨٧٢,١٩٢,٢٢٣١,٠٩٧,٩٧٧١۶٣جمع بدھی ھای جاری

۶,٠٢٠,٠۴٧٢,٣۵۵,٨٣٧١,٢٣۶,٣۴٧١۵۶جمع بدھی ھا

١٢,٨١۴,٧١٠٣,٠٨۴,۴۵١١,۶٩۵,۵٩٧٣١۵جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل 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

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

(۴٢,۵۵٧)٠(۴٢,۵۵٧)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠۴١۶,۶٩٣(٣۵,٧٨٨)۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,٧۴٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

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

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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴٢٠,٧۴١٠٠٠۴٢,٠٧۴٠٠٠٢۶۵,٧٩٩٠٧٢٨,۶١۴مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٢۶٢,٣۴٩٢۶٢,٣۴٩



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

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶٢,٣۴٩٠٢۶٢,٣۴٩

(١٠٠,٩٧٨)(١٠٠,٩٧٨)سود سھام مصوب

۵,٩٠۴,۶٧٨٠٠٠٠۵,٩٠۴,۶٧٨افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش 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(١٣,١١٨)١٣,١١٨تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶,٣٢۵,۴١٩٠٠٠۵۵,١٩٢٠٠٠۴١۴,٠۵٢٠۶,٧٩۴,۶۶٣مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٢٧۶,٠٧٠١۴١,٩٧٠٩۴نقد حاصل از عملیات

(۴۵٧)(١٨,٠٢١)(١٠٠,۴٠١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٧۵,۶۶٩١٢٣,٩۴٩۴٢جریان  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

(١,۴١٢)(۶,۵٧١)(٩٩,٣۵٧)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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(۴٩)٧٢٣١,۴١۵دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(١,٨١٣)(۵,١۵۶)(٩٨,۶٣۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٣۵)٧٧,٠٣۵١١٨,٧٩٣جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت 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

(۴٧)١۶٠,١۵١٣٠٠,١۵٨دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٣۴(٣٢٢,۶٨٣)(٢١٣,١۵٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٢٢(٣٢,۴۶٣)(٢۵,٢۶٨)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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

--(٨٢٨)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(۴٠)(۵۵,٨١۶)(٧٨,٢۶٩)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۶٢,٩٧٧(١,٢٣۴)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٧٧,٣٣٨١١٣,٢۴۶۵٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--١,١١۵(١۴١)تاثیر تغییرات نرخ ارز

(١)١٧۵,٩۶٣١٧٧,٣٣٨مانده موجودی نقد در پايان سال

۵,٩٠۴,٩۶۴٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

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:



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

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

خدمات
بازرسي
،طراحي

ومھندسي

۴,١٢۴٠٠٠٠(۵,٢۵٠)٨,٧٣٣٨,٧٣٣١,٠٠٠,٠٠٠٨,٧٣٣٠٨,٧٣٣۴,٩۴٠۴,٩۴٠١,٨٩٧,۵٧١٩,٣٧۴سایر٠دستگاه

ساير
محصوالت

٧٧,۶١۶٠٠٠٠(۵۵,٩٢١)٠٠١۵١,۴۶٧٠١۵١,۴۶٧٠٠١٣٣,۵٣٧سایر٠عدد

انواع
قطعات

ماشینکاري

ھیئت٠عدد
مدیره

٠٠٩٣١,٩۴١(٨٣٨,٧۴۶)٩٣,١٩۵٠٠٩۴۵,٨۵٢(٨٨۶,۴١٢)۵٩,۴۴٠٠٠۶٨۴,١٩٢

انواع
اکسل

وانت،پیکاپ
و آفرود

ھیئت٠دستگاه
مدیره

٣٨,١٠١٣٨,١٠١۴٣,٩٢۶,٣٨٠١,۶٧٣,۶٣٩(١,۵٠۶,٠٠۵)١۶٧,۶٣۴١٠,٣٣۶١٠,٣٣۶۶٨,٣٣٢,۶٢۴٧٠۶,٢٨۶(٧٩٩,۴۶٧)(٩٣,١٨١)١۵,٣٠٠١۵,٣٠٠١٨٨,٨٢٣,۵٢٩٢,٨٨٩,٠٠٠

اکسل
کامیونت و

میني بوس

ھیئت٠
مدیره

٩٢٠٩٢٠٢۴١,٣٠۵,۴٣۵٢٢,٢٠١(١٩٩,٨٠٠)٢٢٢,٠٠١۴۵١۴۵١٢٢٢,۵۶٣,١٩٣١٠٠,٣٧۶(١٠٣,۵۶٣)(٣,١٨٧)١,٠٠٠١,٠٠٠۴٨٠,٠٠٠,٠٠٠۴٨٠,٠٠٠

انواع
اکسل

کامیون و
اتوبوس

ھیئت٠دستگاه
مدیره

۵,٢١٢۵,٢١٢۴٧٨,٨٠٩,٢٨۶٢,۴٩۵,۵۵۴(٢,٣٨۴,١٢٩)١١١,۴٢۵١٠,٩١۴١٠,٩١۴٧٣٩,٠٠٧,٣٣٠٨,٠۶۵,۵٢۶(٧,٧٢٩,٩٩٢)٣٣۵,۵٣۴٧,٧٢٠٧,٧٢٠١,٧٣٨,۵۵١,٨١٣١٣,۴٢١,۶٢٠

جمع
فروش
داخلی

۵٢,٩۶۶۵٢,٩۶۶۵,۴٨٣,٣٣۵(۴,٩٢٨,۶٨٠)۵۵۴,۶۵۵٢۶,۶۴١٢۶,۶۴١٩,٩۶٠,٩۵١(٩,۵٨٠,۶٠۵)٣٨٠,٣۴۶٢۴,٠٢٠٢۴,٠٢٠١٧,۴٧۴,٨١٢

فروش
صادراتی:

جمع
فروش

صادراتی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

درآمد ارائه
خدمات:



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

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

جمع درآمد
ارائه

خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٣٨٠,٣۴۶٢۴,٠٢٠٢۴,٠٢٠١٧,۴٧۴,٨١٢(٩,۵٨٠,۶٠۵)۵۵۴,۶۵۵٢۶,۶۴١٢۶,۶۴١٩,٩۶٠,٩۵١(۴,٩٢٨,۶٨٠)۵٢,٩۶۶۵٢,٩۶۶۵,۴٨٣,٣٣۵جمع

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
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١,٠۵٨,٢١٨٨٣٣,٢۴۶١,١٣٠,٠٣٣٢,٣۶١,٧١٢۵,۴٨٣,٣٣۵٩,٩۶٠,٩۵١١٧,۴٧۴,٨١٢مبلغ فروش

مبلغ بھای تمام
شده

(٩۵۵,٠٨٩)(٧١۴,٨۵٣)(١,٠٠١,۴٠٧)(٢,١٧٢,٣۶٣)(۴,٩٢٨,۶٨١)(٩,۵٨٠,۶٠۵)(١۶,۴١٩,۵٨١)

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ فروش
محصوالت

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

با توجه به نوسانات قیمت نھادی ھای تولیدی از جمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز و تاثیر ان بر بھای تمام شده بر حسب توافق با شرکتھای طرف قرارداد ،نرخھای
فروش محصوالت نیز به تناسب تغییر خواھد یافت .

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

۴,١٧٠,٢٩۵٧,٩۶٨,۶۴۵١۵,١١۵,٧١٢مواد مستقیم مصرفی

٢١٣,٧٣١٣٣٨,٩٩٣۴۵٣,٧۴۴دستمزدمستقیم تولید



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

۴٣۵,٩١٧٩١۴,١۴٢٨۵٠,١٢۵سربارتولید

۴,٨١٩,٩۴٣٩,٢٢١,٧٨٠١۶,۴١٩,۵٨١جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۴,٨١٩,٩۴٣٩,٢٢١,٧٨٠١۶,۴١٩,۵٨١جمع ھزينه ھاي تولید

٠(۴٩٧,٨٠٨)٩٣,٠٩٣خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠(٨,٣١۵)ضايعات غیرعادي

۴,٩٠۴,٧٢١٨,٧٢٣,٩٧٢١۶,۴١٩,۵٨١بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۶۴,٠٨۶۴٠,١٢٧٠موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

٠(١٣١,٠٧٧)(۴٠,١٢٧)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۴,٩٢٨,۶٨٠٨,۶٣٣,٠٢٢١۶,۴١٩,۵٨١بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٩۴٧,۵٨٣٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

۴,٩٢٨,۶٨٠٩,۵٨٠,۶٠۵١۶,۴١٩,۵٨١جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

با توجه به تغییرات قابل توجه نرخ ارز و عدم امکان مدیریت این بخش توسط شرکت ،شرکت سعی در کنترل پارمترھای قابل دسترس نظیر افزایش سھم قطعات و مواد مصرفی داخلی و
ھمچنین کنترل عوامل ھزینھای به ویژه در بخش تولیدی خواھد داشت .

«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

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام
شده - میلیون

ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

۴٧٩٣٣,٩۶٢,۴٢٢١۶,٢۶٨٢١,٢٠۶۴١٢,۵١۶,٨٣۵٨,٧۴٧,٨٣٢٠٠٠٢١,٢٨١۴٠۵,۶۶٨,١٠٨٨,۶٣٣,٠٢٣۴٠۴٣٢۴,۴۴٨,٠٢٠١٣١,٠٧٧انواع اکسل

انواع قطعات
ماشینکاري

٢۵,٩١٠٩٢٠,٨۴١٢٣,٨۵٩٨٣٨,۵٧٠١,١٠١,۵۴۵٩٢٣,٧٢٣٠٠٠٨۶۴,۴٨٠١,٠٩۶,١٢٩٩۴٧,۵٨٢٠٠٠



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام
شده - میلیون

ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

۴٠,١٢٧٩,۶٧١,۵۵۵٠٩,۵٨٠,۶٠۵١٣١,٠٧٧جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

شرح
محصول

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شدهنرخ - ریالمقدار
- میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده
- میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -

میلیون ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

۴٠۴٣٢۴,۴۴٨,٠٢٠١٣١,٠٧٧٢۴,٠٢٠۶٨٣,۵٧٩,۵۵٩١۶,۴١٩,۵٨١٠٠٠٢۴,٠٢٠۶٨٣,۵٧٩,۵۵٩١۶,۴١٩,۵٨١۴٠۴٣٢۴,۴۴٨,٠٢٠١٣١,٠٧٧انواع اکسل

انواع قطعات
ماشینکاري

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٣١,٠٧٧١۶,۴١٩,۵٨١٠١۶,۴١٩,۵٨١١٣١,٠٧٧جمع كـل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۶,۶١٧,۶١۴١٧٧,٠۵۴١,١٧١,۶٧٣۵,٨٣٠,٨۴٨٨٩٢,٨٧۵۵,٢٠۶,٢١٩۵,٢١۶,۶٩١٨٧۵,٨٩٨۴,۵۶٩,٢٩٠٧,٢٣١,٧٧١٢۵٠,٠٩١١,٨٠٨,۶٠٢مجموعهقطعات منفصله اکسل

١,١٧١,۶٧٣۵,٢٠۶,٢١٩۴,۵۶٩,٢٩٠١,٨٠٨,۶٠٢جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٢۴۵,٣۶٨١١٣,٠٣٠٢٧,٧٣۴١٨٧,۴۶٢٢٣,١٨٠,۶١٣۴,٣۴۵,۴٨۴١۵٣,۶٣۶٢٢,١٢۶,٠٣٢٣,٣٩٩,٣۵۵٢٧٩,١٩۴٣,۴٨٨,١٢٣٩٧٣,٨۶٣مجموعهقطعات منفصله اکسل



دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

٢٧,٧٣۴۴,٣۴۵,۴٨۴٣,٣٩٩,٣۵۵٩٧٣,٨۶٣جمع مواد اولیه وارداتی

١,١٩٩,۴٠٧٩,۵۵١,٧٠٣٧,٩۶٨,۶۴۵٢,٧٨٢,۴۶۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٧,٢٣١,٧٧١٢۵٠,٠٩١١,٨٠٨,۶٠٢٣٨,۵٨٣,٠٠٠٣٢۵,١٢٣١٢,۵۴۴,٢٣۴٣٨,۵٨٣,٠٠٠٣٢۵,١٢٣١٢,۵۴۴,٢٣۴٧,٢٣١,٧٧١٢۵٠,٠٩١١,٨٠٨,۶٠٢مجموعهقطعات منفصله اکسل

١,٨٠٨,۶٠٢١٢,۵۴۴,٢٣۴١٢,۵۴۴,٢٣۴١,٨٠٨,۶٠٢جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٢٧٩,١٩۴٣,۴٨٨,١٢٣٩٧٣,٨۶٣۵۶٧,٠٨۴۴,۵٣۴,۵۶٣٢,۵٧١,۴٧٨۵۶٧,٠٨۴۴,۵٣۴,۵۶٣٢,۵٧١,۴٧٨٢٧٩,١٩۴٣,۴٨٨,١٢٣٩٧٣,٨۶٣مجموعهقطعات منفصله اکسل

٩٧٣,٨۶٣٢,۵٧١,۴٧٨٢,۵٧١,۴٧٨٩٧٣,٨۶٣جمع مواد اولیه وارداتی

٢,٧٨٢,۴۶۵١۵,١١۵,٧١٢١۵,١١۵,٧١٢٢,٧٨٢,۴۶۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

با توجه به نوسات قیمت نھادی تولیدی منجمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز وسیاست شرکت در جھت بومی سازی قطعات می باشدبرآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩نرخ 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 ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١۶٩,١٢٣٣٣١,٨٢٣٣٢٨,۵٢٣٧٢,٨۶٣۴٧,٧٠۵۶۵,۵٩۴ھزینه حقوق و دستمزد

١١,٢١٩٨,٧٨٩٩,۵۶٨١,۶۴٧١۵۵٢١٣ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق،
گاز و سوخت)

١١,٩٨٧٩,٧١۴٧,۵۵٨۵٩۵۶٣٢٨۶٩

١١٢,۶٨۶۵۶٣,٨١۶٣٢۴,٩٧٢٠٧۶١٠۵ھزینه مواد مصرفی

٨٠٠٣٨٣٧٨۵١,٠٧٩ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزینه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٣٣,١٢٩٣٠,۶٧۵۴٢,١٧٨

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزینه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٢٢,٢۶۴٠١٧٢٣٠

١٣٠,٨٩۴٠١۵٧,٢۴٠٨۴,۴٩٧٣٣,١۴۵٢۵٣,۵٩٧سایر ھزینه ھا

۴٣۵,٩١٧٩١۴,١۴٢٨۵٠,١٢۵١٩٣,١١۴١١٣,١٩٠٣۶٣,٨۶۵جمع

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

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

در خصوص پیش بینی ھزینه ھای عمومی و اداری تشکیالتی ،متناسب با افزایش اعالم شده توسط وزارت کار و نھادھا و سازمانھای مرتبط ٢۵درصد و سایر ھزینھای تولید
٣٠درصد برآورد شده است

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٧٠٢۶٩٢۶٩تعداد پرسنل تولیدی شرکت

١٣٧١٠٨١٠٨تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح



مبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزی برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

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

۶,۴٩٨,۶٢٣٠٠۵,۴۵٧,٨۵۴٠۶,۵۴٩,۴٢۴یورومصارف 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

- ١۴٠٠/١٢/٢٩
میلیون ریال

ھزینه ھای
برآوردی تکمیل
طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردی فیزیکی طرح
در تاریخ ١۴٠١/١٢/٢٩

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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال 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

١١۴۶,٨٣٩١۴٠٠/١٢/٢٩٠٠۴,٨٧۵,١١٧٠٠٠٠۴,٨٧۵,١١٧٠٠٠بانک پارسیان

ساير شرکتھاي
خارج از بورس

٠٠١۴٠٠/١٢/٢٩٠٠١۴٠٠٠٠١۴٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تعدتد ٢٩۶میلیون سھم از سھام بانک پارسیان بابت تسھیالت دریافتی شرکت ایران خودرو دیزل در توثیق بانک اقتصاد نوین و مابقی بابت تسھیالت دریافتی شرکت ایران خودرو در توثیق بانک سپه می باشد

«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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣١,٣٠٨۶١,٧٧٩۵٧,٠١٢فروش ضايعات

٣١,٣٠٨۶١,٧٧٩۵٧,٠١٢جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال 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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

١٨١٣۶,٨٢۵٨٩,١٧۵٠٠٨٩,١٧۵٠٢۴,٠٨۵تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال
مالی تا پایان دوره

٠٠

١٣۶,٨٢۵٨٩,١٧۵٠٨٩,١٧۵٠٢۴,٠٨۵جمع

٠انتقال به دارایی

ھزینه مالی
دوره

٢۴,٠٨۵



منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره بهمانده پایان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

١٨٨٩,١٧۵٠٠٠٠٠۶٨٨تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال
مالی تا پایان دوره

٠٠

٨٩,١٧۵٠٠٠٠۶٨٨جمع

٠انتقال به دارایی

ھزینه مالی
دوره

۶٨٨

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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال 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 ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣٨٣(١۴١)۴,۶٠۵سود(زيان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات

۵,٢١۶١٢,۵۶٧٢٠,٩٨٩ساير

٠٠٠سود سھام

١,۴١۵٧٢٣٩٠٠سود حاصل از سپرده بانکي

١١,٢٣۶١٣,١۴٩٢٢,٢٧٢جمع

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

٢۶۵,٧٩٩٣١,٢٧۶٣١٢,٧۶٣١٠٠,٩٧٨٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

....................................................................................برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

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.»


