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تولید محور خودروبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورت ھاي مالي شرکت تولید محور خودرو (سھامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 

29 اسفندماه 1398 و صورت ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 36 توسط اين 
سازمان، حسابرسي شده است. 

                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ 

کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه صورت ھاي مالي است به گونه اي که اين صورت ھا، عاري از تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين سازمان، اظھار نظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي 
مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به 
قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط 
به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل ھاي داخلي واحد تجاري، 

بررسي مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و 
نیز ارزيابي کلیت ارائه صورت ھاي مالي است.  

اين سازمان اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. 
ھمچنین اين سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز ساير موارد الزم را 

به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 
                        

اظھار نظر

 
                            4. به  نظر اين سازمان، صورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي شرکت تولید محورخودرو (سھامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد 

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

 
                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            5. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  
اظھارنظر اين سازمان نسبت به صورتھاي مالي، در برگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمی شود.  

در ارتباط با حسابرسي 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 حسابرسي و يا تحريفھاي 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.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 ارديبھشت 1398 صاحبان سھام، درخصوص پرداخت به موقع اقساط 

تسھیالت جھت پیشگیري از تحمیل جرائم و رعايت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار به نتیجه قطعي نرسیده است.
7. مفاد ماده 86 قانون مالیاتھاي مستقیم درخصوص پرداخت مالیات حقوق در مھلت مقرر، رعايت نگرديده است (يادداشت توضیحي 23-1-7).

8. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 1-33، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت 
مديره به اطالع اين سازمان رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. معامالت مذکور با کسب مجوز از ھیئت مديره صورت گرفته، لیکن مدير ذينفع نیز در راي گیري شرکت نموده 

است. به استثناي معامالت با شرکت ايران خودرو ديزل درخصوص نحوه تعیین نرخ فروش محصوالت و ھمچنین عدم دريافت سود سھام سنوات قبل از بانک پارسیان که بر 
اساس روابط خاص فیمابین انجام شده است، نظر اين سازمان به شواھدي حاکي از اينکه سايرمعامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام 

نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش ھیئت مديره در باره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم 

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

10. 10 -ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار به شرح زير رعايت نشده است: 
1-10-افشاي صورتھاي مالي و گزارش تفسیري مديريت میان دوره اي 6 ماھه حسابرسي شده در موعد مقرر (بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات). 

2-10-تھیه گزارش تفسیري مديريت مطابق با ضوابط ابالغي سازمان بورس و اوراق بھادار بطور کامل از جمله ارائه اطالعات آينده نگر و تحلیل ھاي مديريتي (تبصره 8 ماده 7 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات). 

3-10-افشاي تعیین و تغییر نمايندگان اشخاص حقوقي بالفاصله پس از برگزاري جلسه ھیئت مديره (تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات). 
4-10-شناور بودن حداقل 20 درصد از سھام شرکت (توضیح اينکه سھام شناور شرکت در تاريخ صورت وضعیت مالي 7/56 درصد از سھام شرکت مي باشد) و داشتن حداقل يک 

بازارگردان (ماده 10 و بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بھادار). 
5-10-مفاد دستورالعمل کنترلھاي داخلي درخصوص استفاده از روشھاي مدون جھت آموزش مستمر، ارزيابي، پاداش دھي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان، لزوم 

انتخاب مدير حسابرسي داخلي، مستند نمودن ساختار کنترلھاي داخلي و انجام آزمونھاي کنترلي و محتوا در مورد معامالت و مانده حسابھا توسط واحد حسابرسي داخلي و 
تدوين دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپیوترھا. 

6-10-رعايت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي در مواردي شامل تشکیل دبیرخانه مستقل ھیئت مديره، قراردادن کلیه گزارشات در پايگاه اينترنتي شرکت در اختیار 
عموم، درج اطالعات کامل ھیئت مديره و مديرعامل و کمیته ھاي تخصصي و اعضاي آنھا و رويه ھاي حاکمیت شرکتي و گزارشات ھیئت مديره و حسابرسي و حقوق مزاياي 

مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسیري مديريت، ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با اصول راھبري شرکتي و ارزيابي میزان تحقق برنامه ھاي راھبردي در 
گزارش تفسیري مديريت.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئین نامه ھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در 
چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي ماده 10 دستورالعمل 

مزبور مبني بر معرفي شخص يا واحد مبارزه با پولشويي به واحد اطالعات مالي، اين سازمان به موارد بااھمیت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده برخورد 
نکرده است.
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی بهشرحشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: عملیات در حال تداوم: 

١٠٩ ١٠٩ ١,١٣٠,٠٣٣ ١,١٣٠,٠٣٣ ٢,٣۶١,٧١٢ ٢,٣۶١,٧١٢ درآمدھای عملیاتی درآمدھای عملیاتی 

بھاى تمام شده درآمدھای
عملیاتی 

بھاى تمام شده درآمدھای
عملیاتی 

 (٢,١٧٢,٣۶٣) (٢,١٧٢,٣۶٣) (١,٠٠١,۴٠٧) (١,٠٠١,۴٠٧)(١١٧)(١١٧)

۴٧ ۴٧ ١٢٨,۶٢۶ ١٢٨,۶٢۶ ١٨٩,٣۴٩ ١٨٩,٣۴٩ سود (زيان) ناخالص سود (زيان) ناخالص 

ھزينه  ھاى فروش، ادارى و
عمومى 

ھزينه  ھاى فروش، ادارى و
عمومى 

 (١۵٧,٨٨٢) (١۵٧,٨٨٢) (٩۵,٠٩٧) (٩۵,٠٩٧) (۶۶) (۶۶)

ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا
(ھزینه استثنایی) 

ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا
(ھزینه استثنایی) 

 ٠ ٠ ٠ ٠



دوره منتھی بهشرحشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١۴ ١۴ ١٣,٧١٧ ١٣,٧١٧ ١۵,۶۴٠ ١۵,۶۴٠ ساير درآمدھا ساير درآمدھا 

٠ ٠ ٠ ٠ سایر ھزینه ھا سایر ھزینه ھا 

٠ ٠ ۴٧,٢۴۶ ۴٧,٢۴۶ ۴٧,١٠٧ ۴٧,١٠٧ سود (زيان) عملیاتي سود (زيان) عملیاتي 

(٣) (٣) (٣٢,٩٣٣) (٣٢,٩٣٣) (٣٣,٩۶٣) (٣٣,٩۶٣) ھزينه  ھاى مالى ھزينه  ھاى مالى 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای
غیرعملیاتی- درآمد

سرمایه گذاری ھا 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای
غیرعملیاتی- درآمد

سرمایه گذاری ھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای
غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای
غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

 ١١,٨٧٨ ١١,٨٧٨ (۵,٧۵٢) (۵,٧۵٢) -- --

سود (زيان) عملیات در حال
تداوم قبل از مالیات 

سود (زيان) عملیات در حال
تداوم قبل از مالیات 

 ٢۵,٢ ٠٢٢۵,٨ ٠٢٢,۵۶٨ ١,۵۶١٩٢ ١٩٢ ١

ھزینه مالیات بر درآمد: ھزینه مالیات بر درآمد: 

(٢٧٣)(٢٧٣)(١,۵٠٠) (١,۵٠٠) (۵,۵٩٣) (۵,۵٩٣) سال جاری سال جاری 

(٩۶۶)(٩۶۶)(١,٢٠٣) (١,٢٠٣) (١٢,٨٢١) (١٢,٨٢١) سال ھای قبل سال ھای قبل 

سود (زيان) خالص عملیات در
حال تداوم 

سود (زيان) خالص عملیات در
حال تداوم 

 ۶,۶٠٨ ۶,۶٠٨ ۵,٨۵٨ ۵,٨۵١٣ ١٣ ٨

عملیات متوقف شده: عملیات متوقف شده: 

سود (زیان) خالص عملیات
متوقف شده 

سود (زیان) خالص عملیات
متوقف شده 

 ٠ ٠ ٠ ٠

١٣ ١٣ ۵,٨۵٨ ۵,٨۵٨ ۶,۶٠٨ ۶,۶٠٨ سود (زيان) خالص سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم سود (زيان) پايه ھر سھم 

(۴١) (۴١) ٨٧ ٨٧ ۵١ ۵١ عملیاتی (ریال) عملیاتی (ریال) 

۵٢ ۵٢ (٧٣) (٧٣) (٣۵) (٣۵) غیرعملیاتی (ریال) غیرعملیاتی (ریال) 

١۴ ١۴ ١۴ ١۴ ١۶ ١۶ ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده ناشی از عملیات متوقف شده 



دوره منتھی بهشرحشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه

به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به

١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١۴ ١۴ ١۴ ١۴ ١۶ ١۶ سود (زيان) پايه ھر سھم سود (زيان) پايه ھر سھم 

سود (زیان) خالص ھر سھم–
ریال 

سود (زیان) خالص ھر سھم–
ریال 

 ١۶ ١۶ ١۴ ١۴ ١۴ ١۴

۴٢٠,٧۴١ ۴٢٠,٧۴١ ۴٢٠,٧۴١ ۴٢٠,٧۴١ سرمایه سرمایه 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی بهشرحشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره
منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١٣ ١٣ ۵,٨۵٨ ۵,٨۵٨ ۶,۶٠٨ ۶,۶٠٨ سود (زيان) خالص سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: سایر اقالم سود و زیان جامع: 

مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای
ثابت مشھود 

مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای
ثابت مشھود 

 ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

مالیات مربوط به سایر اقالم سود
و زیان جامع 

مالیات مربوط به سایر اقالم سود
و زیان جامع 

 ٠ ٠ ٠ ٠

سایر اقالم سود و زیان جامع
سال پس از کسر مالیات 

سایر اقالم سود و زیان جامع
سال پس از کسر مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠

١٣ ١٣ ۵,٨۵٨ ۵,٨۵٨ ۶,۶٠٨ ۶,۶٠٨ سود (زيان) جامع سال سود (زيان) جامع سال 



صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

١١ ١۶٢,۶١٧ ١٧٩,٣۶٧ ١٨٠,٠٩٠ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

(١٢) ٣,۶۴۵ ۴,٠١۶ ٣,٢٢٠ دارایی ھای نامشھود 

٠ ١۴۶,٨۵٣ ١۴۶,٨۵٣ ١۴۶,٨۵٣ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 

(٧۵) ١,٠٨٠ ٩۶٧ ٢۶۶ سایر دارایی ھا 

۵ ٣١۴,١٩۵ ٣٣١,٢٠٣ ٣٣٠,۴٢٩ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

٣٨۴ ۶٧,٠٢۵ ١٠٨,٣۴٣ ٣٢۴,١٩٣ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

٣٨ ۴٠۴,٠١٠ ۴١٨,١٩۶ ۵۵۶,٣۴۴ موجودی مواد و کاال 

(٢٧) ۵٠٨,۵٩۵ ۴۵۴,۵٣٨ ٣٧١,٣٨۵ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٧۵٩ ١٣,١٨۵ ٣٨,١٣٩ ١١٣,٢۴۶ موجودی نقد 

 ١,٣۶۵,١۶١,٠١٩,٢١ ٨۶ ٩٩٢,٨١۵ ٣٨

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٣٨ ٩٩٢,٨١۵ ١,٠١٩,٢١۶ ١,٣۶۵,١۶٨ جمع دارایی ھای جاری 

٣٠ ١,٣٠٧,٠١٠ ١,٣۵٠,۴١٩ ١,۶٩۵,۵٩٧ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠ ۴٢٠,٧۴١ ۴٢٠,٧۴١ ۴٢٠,٧۴١ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

١ ٣١,٣٨٣ ٣١,۴١٠ ٣١,٧۴٠ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

-- (۵,٣١۵) ۴٩٠ ۶,٧۶٨ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

٣ ۴۴۶,٨٠٩ ۴۵٢,۶۴١ ۴۵٩,٢۴٩ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۴٣ ٩۶,٧١٧ ١١٠,٧۴۴ ١٣٨,٣٧٠ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۴٣ ٩۶,٧١٧ ١١٠,٧۴۴ ١٣٨,٣٧٠ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

١۴ ۵۶٢,۵٧۵ ۵٩۵,٣٧۵ ۶۴٣,۶۶١ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

۴,٨۵٧ ٣٧١ ١,۵٠٠ ١٨,٣٩١ مالیات پرداختنی 

(١٢) ٣,٧۵۵ ٣,٧٢٩ ٣,٢٩٢ سود سھام پرداختنی 

(١٠) ١٧٧,٠٢٩ ١۵٧,۵۴۵ ١۵٩,٣۵٠ تسھیالت مالی 

٢٣٨ ١٧,۵٢٩ ٢۵,١٠۵ ۵٩,٢٨۶ ذخایر 

٩,۵١٨ ٢,٢٢۵ ٣,٧٨٠ ٢١٣,٩٩٨ پیش دریافت ھا 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

 ٧٨٧,٠٣ ١,٠٩٧,٩٧٨۴ ٧۶٣,۴٨۴ ۴۴

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش 

 ٠ ٠ ٠

۴۴ ٧۶٣,۴٨۴ ٧٨٧,٠٣۴ ١,٠٩٧,٩٧٨ جمع بدھی ھای جاری 

۴۴ ٨۶٠,٢٠١ ٨٩٧,٧٧٨ ١,٢٣۶,٣۴٨ جمع بدھی ھا 

٣٠ ١,٣٠٧,٠١٠ ١,٣۵٠,۴١٩ ١,۶٩۵,۵٩٧ جمع 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

٠۴۵٣,٢۶٣ ١,١٣٩ ٠ ٠ ٠ ٣١,٣٨٣ ٠ ٠ ٠ ۴٢٠,٧۴١مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

(۶,٠۵٩) ٠ (۶,٠۵٩) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

٠۴۴٧,٢٠۴ (۴,٩٢٠) ٠ ٠ ٠ ٣١,٣٨٣ ٠ ٠ ٠ ۴٢٠,٧۴١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ۵,٨۵٨ ۵,٨۵٨

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۵,٨۵٠ ٨ ۵,٨۵٨

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۵,٨۵٠ ٨ ۵,٨۵٨

(۴٢١) (۴٢١) سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ (٢٧) ٢٧ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۴۵٢,۶۴١ ۴٩٠ ٠ ٠ ٠ ٣١,۴١٠ ٠ ٠ ٠ ۴٢٠,٧۴١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ۶,۶٠٨ ۶,۶٠٨

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ۶,۶٠ ٠٨ ۶,۶٠٨

٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 



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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ (٣٣٠) ٣٣٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۴۵٩,٢۴٩ ۶,٧۶٨ ٠ ٠ ٠ ٣١,٧۴٠ ٠ ٠ ٠ ۴٢٠,٧۴١مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

٢۶ ٩۶,٢٧٣ ١٢١,٢٢١ نقد حاصل از عملیات 

۵ (١,۵٧۴) (١,۵٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

٢۶ ٩۴,۶٩٩ ١١٩,٧٢١ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

-- ١,۶١٣ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

۴٠ (٢٣,٣٣٠) (١۴,٠٩٣) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

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

 ٠ ٠

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

(۴٢) (٣٧٠) (۵٢۵) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

-- ٩٢۴ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

(٨٣) ٩٧٠ ١۶٢ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

٢٨ (٢٠,١٩٣) (١۴,۴۵۶) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

۴١ ٧۴,۵٠۶ ١٠۵,٢۶۵ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

٣ ٢۶۴,۴٧١ ٢٧٢,٠٣٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

۵ (٢٨٣,٩۵۵) (٢۶٩,۵۴۴) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(١) (٣٢,٩٣٣) (٣٣,٢٩۴) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

٢ (۴۴٧) (۴٣٧) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

۴١ (۵٢,٨۶۴) (٣١,٢۴۵) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

٢۴٢ ٢١,۶۴٢ ٧۴,٠٢٠ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

١٨٩ ١٣,١٨۵ ٣٨,١٣٩ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

(۶٧) ٣,٣١٢ ١,٠٨٧ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

١٩٧ ٣٨,١٣٩ ١١٣,٢۴۶ مانده موجودی نقد در پايان سال 

٠ ٠ معامالت غیرنقدی 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

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: 

٧٣,۴۴٠ ١٧٧,۵٢٧ (١,٨٢۴,٧٢٩)۶٣,٢٣١٣١,۶۶۵,٧٣٣.۵٨٢,٠٠٢,٢۵۶ ٢٠۶,۴٧۴ (٧۶۶,٠١٨) ٩٧٢,۴٩٢ ٢٨,۶٧۵٣٣,٩١۴,٢٨٠.٧٣ سایر دستگاهانواع اکسل 



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

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

انواع قطعات
ماشینکاري 

٣۵٢,٨٠٠ ١٠,۵٢۵ (٣۴٧,۶٣۴)٣۵٨,١۵٩ ١٠٩,٨٩۶.۶٨ ٣,٢۵٩,٠۵٢(٧٧,٨۴٨) (٢٣۵,٣٨٩) ١۵٧,۵۴١ ۴١,۴۵٠.٣٣ ٣,٨٠٠,٧١٨سایر عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

۴٢۶,٢۴٠ ١٨٨,٠۵٢ (٢,١٧٢,٣۶٣)١٢٨,۶٢۶٣,٣٢٢,٢٨٣٢,٣۶٠,۴١۵ (١,٠٠١,۴٠٧) ٣,٨٢٩,٣٩٣١,١٣٠,٠٣٣جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

خدمات بازرسي
،طراحي

ومھندسي 

١,٢٩٧ ٠ ١,٢٩٧ ٠ ٠ ٠ سایر عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١,٢٩٧ ٠ ١,٢٩٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع درآمد ارائه خدمات: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ برگشت از فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخفیفات 

۴٢۶,٢۴٠ ١٨٩,٣۴٩ (٢,١٧٢,٣۶٣)١٢٨,۶٢۶٣,٣٢٢,٢٨٣٢,٣۶١,٧١٢ (١,٠٠١,۴٠٧) ٣,٨٢٩,٣٩٣١,١٣٠,٠٣٣جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٣/١٢/٢٩١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۴,٠٧٣,٩۶۶ ٢,٣۶١,٧١٢ ١,١٣٠,٠٣٣ ٨٣٣,٢۴۶ ١,٠۵٨,٢١٨ ٧۶١,٣۴۴ ١,٠٢١,۶٠٧ مبلغ فروش 

(٣,٨۶١,٠٧٩) (٢,١٧٢,٣۶٣) (١,٠٠١,۴٠٧) (٧١۴,٨۵٣) (٩۵۵,٠٨٩) (۶۵٠,٩٧٣) (٩٠۶,۴۴١) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت



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

بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٧۵۵,۶٩٢ ۶۵۴,۴٩٨ مواد مستقیم مصرفي 

١۵۴,١٧٨ ٩٩,٩٢۵ دستمزدمستقیم تولید 

٣٠٠,٠٩۶ ٢١۶,۶٢٧ سربارتولید 

٢,٢٠٩,٩۶۶ ٩٧١,٠۵٠ جمع 

٠ ٠ ھزينه جذب نشده درتولید 

٢,٢٠٩,٩۶۶ ٩٧١,٠۵٠ جمع ھزينه ھاي تولید 

۵۴,٣٩۵ ۶۶,٨۵٠ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

(٩٣,٠٩٢) (۵۴,٣٩۵) موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

٠ ٠ ضايعات غیرعادي 

٢,١٧١,٢۶٩ ٩٨٣,۵٠۵ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

۶۵,١٨٢ ٨١,٠۴٧ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(۶۴,٠٨٨) (۶۵,١٨٢) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

٢,١٧٢,٣۶٣ ٩٩٩,٣٧٠ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ٢,٠٣٧ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

٢,١٧٢,٣۶٣ ١,٠٠١,۴٠٧ جمع بھاي تمام شده 

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره



بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

انواع
اکسل 

٢۵٩۵۴,۴۵۵,۵٩٨.۴۶١۴,١٠۴ ۶٣,٢٣١٢٨,٨۵٨,١٣٩.٢١,٨٢۴,٧٢٩ ٠ ٠ ۶٣,٠٧۶٢٨,٩٠۴,۵٩١.٢٩١,٨٢٣,١٨۶ ۴١۴٣٧,٧٩۴,۶٨۵.٩٩١۵,۶۴٧ دستگاه

انواع
قطعات

ماشینکاري

١,۵٨۶,٢٣٩.٧٣۴٩,٩٨۴ ٣۴٧,۶٣۴٣١,۵١١ ١٠۶,۶۶٧.٢١ ٠٣,٢۵٩,٠۵٢ ٠ ٣۴٨,٠٨٣ ١٠۶,٩٨٢.٢۵ ١,٣۴٢,٠١١.٨٧۴٩,۵٣۵٣,٢۵٣,۶۵٢ ٣۶,٩١١عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠٢,١٧٢,٣۶٣۶۴,٠٨٨ ۶۵,١٨٢٢,١٧١,٢۶٩جمع كـل 

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي: 

٨۶,٩٣١ ١٨,٣٩٣.۴ ۴,٧٢۶,٢٠٧ ١,٢۴٣,۴۴٧ ٠ ٩,۵۵۶,۶٨٠ ١,٢۴٣,۴۴٧ ١٣٠,١١٢.٨۶ ٩,۵۵۶,۶٨٠ ٨۶,٩٣١ ١٨,٣٩٣.۴ ۴,٧٢۶,٢٠٧ مجموعه قطعات منفصله اکسل 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٨۶,٩٣١ ١٨,٣٩٣.۴ ۴,٧٢۶,٢٠٧ ١,٢۴٣,۴۴٧ ٠ ٩,۵۵۶,۶٨٠ ١,٢۴٣,۴۴٧ ١٣٠,١١٢.٨۶ ٩,۵۵۶,۶٨٠ ٨۶,٩٣١ ١٨,٣٩٣.۴ ۴,٧٢۶,٢٠٧ جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

١٢۴,۶١۶ ۴۵,٧۴۶ ٢,٧٢۴,٠٨۵ ۵١٢,٢۴۵ ٠ ٧٣٨,٢٧۶ ۵١٢,٢۴۵ ۶٩٣,٨٣٩.۴٣ ٧٣٨,٢٧۶ ١٢۴,۶١۶ ۴۵,٧۴۶ ٢,٧٢۴,٠٨۵ مجموعه قطعات منفصله اکسل 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١٢۴,۶١۶ ۴۵,٧۴۶ ٢,٧٢۴,٠٨۵ ۵١٢,٢۴۵ ٠ ٧٣٨,٢٧۶ ۵١٢,٢۴۵ ۶٩٣,٨٣٩.۴٣ ٧٣٨,٢٧۶ ١٢۴,۶١۶ ۴۵,٧۴۶ ٢,٧٢۴,٠٨۵ جمع مواد اولیه وارداتي: 

٢١١,۵۴٧ ١,٧۵۵,۶٩٢ ١,٧۵۵,۶٩٢ ٢١١,۵۴٧ جمع 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
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

ھزينه حقوق و
دستمزد 

 ١ ١٣٩,٩٧٧ ١٠٢,٧٢٨۶٠,٩٧۴ ۴۴,٢٣۴ ۵٧,١٠٠ ۶٧,٨٢٩

١,۴٨٨ ١,۴٨٨ ١,٢١٨ ١٣,٢٠٣ ١٣,٢٠٣ ۶,۴٠۴ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت) 

 ۶,٧٣۶ ٨,٠٧۶ ٣ ٩,٢٨٧۵٠ ٣٨٠ ٨

٠ ١٢٩ ٣٠۵ ٨٠,٧٨۵ ٧٢,١١۶ ٣٨,٠٩٧ ھزينه مواد مصرفي 

٣۶ ٣٢ ٧۴۶ ٠ ٠ ۴٠ ھزينه تبلیغات 

حق العمل و کمیسیون
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه خدمات پس از
فروش 

 ٧ ٠ ٠ ٠,۵٢٧ ۴٠,۴١٨ ۴۴,۴٧١

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال 

 ۵,۴٢ ٠ ٠ ١٣,۴۴۴ ۵,١٠٨ ۵,٨٧۴

۵٨,٢١٩ ۵٣,٢٢٧ ٣٨,٢۶۵ ٧۶,٧٣٣ ۶۶,٧٢۴ ۵٧,٢٠٩ ساير ھزينه ھا 

١٧٧,٩١٧ ١۵٧,٨٨٢ ٩۵,٠٩٧ ٣۴٠,٩٨٢ ٣٠٠,٠٩۶ ٢١۶,۶٢٧ جمع 

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

نرخ فروش
محصوالت 

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

نرخ خريد مواد
اولیه 

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به نوسانات قیمت نھاده ھای تولیدی از جمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز، سیاست شرکت در جھت بومی سازی قطعات می باشد. 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده



دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۶٨ ١۶٨ ١۵۴ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

١۵٧ ١۵٧ ١٨۴ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٠ ۵,١٩١,۶٠٠ ٠ ٢,٧٩۴,۴٠٠ یورو مصارف ارزی طی دوره 

 ٠ ٠ ٠ ٠

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

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

در خصوص پیش بینی ھزینه ھای عمومی و اداری و تشکیالتی، متناسب با افزایش اعالم شده توسط وزارت کار و نھادھا و سازمانھای مرتبط در حدود ١۵درصد برای
ھزینه ھای پرسنلی و ١٢درصد برای سایر ھزینه ھا برآورد گردیده 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.» 

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

- ١٣٩٨/١٢/٢٩
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح
در تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

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



وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

نام
شرکت

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
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

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

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

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

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١۵,۶۴٠ ١٣,٧١٧ فروش ضايعات 

 ٠ ٠

١۵,۶۴٠ ١٣,٧١٧ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ ھزينه ھاي جذب نشده در تولید 

 ٠ ٠

٠ ٠ جمع 

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و
ريالي (میلیون لایر)

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

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

کوتاه
مدت

بلند مدت



نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و
ريالي (میلیون لایر)

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

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

کوتاه
مدت

بلند مدت

٣٣,٩۶٣ ٠ ٠١۵٩,٣۵٠ ٠ ١۵٧,۵۴۵١۵٩,٣۵٠ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

٣٣,٩۶٣ ٠ ٠١۵٩,٣۵٠ ١۵٧,۵۴۵١۵٩,٣۵٠ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٠

ھزينه مالي
دوره 

 ٣٣,٩۶٣

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

................................................................................................. دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ٠ سود حاصل از سپرده بانکي 

 ٠ ٠

٠ ٠ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠ ١,۶١٣ سود(زيان)ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود 



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١,٠٨٧ ٣,٣١٢ سود(زيان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات 

١٠,۶٢٩ (١٢,۵٧١) ساير 

٠ ٩٢۴ سود سھام 

١۶٢ ٩٧٠ سود حاصل از سپرده بانکي 

 ٠ ٠

١١,٨٧٨ (۵,٧۵٢) جمع 

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

 ٩۵ ۵٨۶ ۵,٨۵٠ ٨

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

.................................................... دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

سایر توضیحات با اھمیت

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

«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.» 


