
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

420,741سرمایه ثبت شده:تولید محور خودروشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:خمحورنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)343007کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

تولید محور خودروبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. 1 -صورت وضعیت مالي شرکت تولید محور خودرو (سھامي عام) در تاريخ 31 شھريور  1399 و صورت ھاي سود وزيان، تغییرات در حقوق مالکانه و 

جريانھاي نقدي آن براي دوره میاني  
شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 تا 35 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. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، 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 درنتیجه، 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. 

                        

مبانی نتیجه گیری مشروط

 
                            3. با توجه به يادداشت توضیحي 2-5، فروش محصوالت به شرکت ايران خودرو ديزل طي دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 504 میلیارد لایر، با نرخھاي 

قرارداد سال 1398 انجام شده و تا تاريخ اين گزارش نرخھاي فروش سال 1399 قطعي نشده است، لذا آثار مالي احتمالي ناشي از قطعیت نرخھاي مذکور در حال حاضر براي 
اين سازمان مشخص نمي¬باشد.

 
                        

نتیجه گیری مشروط

 
                            4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديالتي که احتماال  در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي¬يافت، اين سازمان 

به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت ھاي مالي ياد شده در باال، از تمام جنبه ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي  حسابداري باشد، برخورد نکرده  است. 
 

 
                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

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

نتیجه گیري اين سازمان نسبت به صورتھاي مالي، در برگیرنده نتیجه  گیري نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي  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 به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 نکته قابل گزارش ديگري در مورد گزارش تفسیري مديريت وجود ندارد.
 

                        

سایر موارد

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

 
1-6-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 بند 10 ماده 

7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات). 
 

2-6-شناور بودن حداقل 20 درصد از سھام شرکت (توضیح اينکه سھام شناور شرکت در تاريخ صورت وضعیت مالي 9/57 درصد از سھام شرکت مي باشد) و تعھد به داشتن 
حداقل يک بازارگردان (ماده 10 و بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بھادار). 

 
3-6- مفاد دستورالعمل کنترلھاي داخلي مبني بر طراحي، استقرار و اجراي سیستم کنترلھاي داخلي شرکت براساس اجزاي آن و ھمچنین ارزيابي مستمر اثربخشي 

سیستم کنترلھاي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي شرکت و ارائه گزارش نتايج آن به کمیته حسابرسي و ھیئت مديره و لزوم انتخاب مدير حسابرسي داخلي (مواد 3 و 
10 دستورالعمل مذکور). 

 
4-6-رعايت کامل مفاد مواد 15، 16، 30، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتي در خصوص تشکیل و ارزيابي کمیته¬ھاي تخصصي، فراھم نمودن امکان حضور و اعمال حق 

رأي به طور الکترونیکي در مجامع، درج اطالعات حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت و ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعايت اصول راھبري شرکتي 
و ارزيابي میزان تحقق برنامه ھاي راھبردي در گزارش تفسیري مديريت.
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

١,۵٧١,۶٨٢٧۶٢,٧٩٠٢,٣۶١,٧١٢١٠۶درآمدھای عملیاتی

(٧۶)(٢,١٧٢,٣۶٣)(٨١٢,٩٠١)(١,۴٣٣,٨٠٣)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--١٨٩,٣۴٩(۵٠,١١١)١٣٧,٨٧٩سود (زيان) ناخالص

(۵١)(١۵٧,٨٨٢)(٧۵,۴۶٧)(١١۴,٣٠٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١۶,۵۵١۶,٧۶٣١۵,۶۴٠١۴۵ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

--۴٧,١٠٧(١١٨,٨١۵)۴٠,١٢٨سود (زيان) عملیاتي

٩(٣٣,٩۶٣)(١٨,٢۶۶)(١۶,۶٢٣)ھزينه  ھاى مالى



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٠٠٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم
متفرقه

۴,۵۶۵۴,٧۵۶١١,٨٧٨(۴)

--٢۵,٠٢٢(١٣٢,٣٢۵)٢٨,٠٧٠سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

--(۵,۵٩٣)٠(۶,٠٨٠)سال جاری

(١٢,٨٢١)٠٠سال ھای قبل

--۶,۶٠٨(١٣٢,٣٢۵)٢١,٩٩٠سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--۶,۶٠٨(١٣٢,٣٢۵)٢١,٩٩٠سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

--۵١(٢٨٣)٧٢عملیاتی (ریال)

٣٨(٣۵)(٣٢)(٢٠)غیرعملیاتی (ریال)

--١۶(٣١۵)۵٢ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

--١۶(٣١۵)۵٢سود (زيان) پايه ھر سھم

--١۶(٣١۵)۵٢سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١سرمایه

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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

صورت سود و زیان جامع



کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

--۶,۶٠٨(١٣٢,٣٢۵)٢١,٩٩٠سود (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

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠

--۶,۶٠٨(١٣٢,٣٢۵)٢١,٩٩٠سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

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

(٣)١٧۴,٣۴٢١٨٠,٠٩٠١٧٩,٣۶٧دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٢١)٢,۵٣٩٣,٢٢٠۴,٠١۶دارایی ھای نامشھود

١۴۶,٨۵٣١۴۶,٨۵٣١۴۶,٨۵٣٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٣٢۵٢۶۶٩۶٧٢٢سایر دارایی ھا

(٢)٣٢۴,٠۵٩٣٣٠,۴٢٩٣٣١,٢٠٣جمع دارایی ھای غیرجاری



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھای جاری

١,٣٢۶,٧۴۶٣٢۴,١٩٣١٠٨,٣۴٣٣٠٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

۶٩٠,٨٧۴۵۵۶,٣۴۴۴١٨,١٩۶٢۴موجودی مواد و کاال

۵٧٧,۶٨٧٣٧١,٣٨۵۴۵۴,۵٣٨۵۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۶٠)۴۵,۴٣٣١١٣,٢۴۶٣٨,١٣٩موجودی نقد

٢,۶۴٠,٧۴٠١,٣۶۵,١۶٨١,٠١٩,٢١۶٩٣

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,۶۴٠,٧۴٠١,٣۶۵,١۶٨١,٠١٩,٢١۶٩٣جمع دارایی ھای جاری

٢,٩۶۴,٧٩٩١,۶٩۵,۵٩٧١,٣۵٠,۴١٩٧۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١۴٢٠,٧۴١٠سرمايه

٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

٣١,٧۴٠٣١,٧۴٠٣١,۴١٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٢٧,٩١٧۶,٧۶٨۴٩٠٣١٢سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

۴٨٠,٣٩٨۴۵٩,٢۴٩۴۵٢,۶۴١۵جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١٧۶,٣۵٣١٣٨,٣٧٠١١٠,٧۴۴٢٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٧۶,٣۵٣١٣٨,٣٧٠١١٠,٧۴۴٢٧جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٧٨۵,١١٩۶۴٣,۶۶١۵٩۵,٣٧۵٢٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١٨,٨٧٨١٨,٣٩١١,۵٠٠٣مالیات پرداختنی

۴,١٢٨٣,٢٩٢٣,٧٢٩٢۵سود سھام پرداختنی

(٢)١۵۵,٧٧٧١۵٩,٣۵٠١۵٧,۵۴۵تسھیالت مالی

٧٨,١۶۶۵٩,٢٨۶٢۵,١٠۵٣٢ذخایر

١,٢۶۵,٩٨٠٢١٣,٩٩٨٣,٧٨٠۴٩٢پیش دریافت ھا

٢,٣٠٨,٠۴٨١,٠٩٧,٩٧٨٧٨٧,٠٣۴١١٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠

٢,٣٠٨,٠۴٨١,٠٩٧,٩٧٨٧٨٧,٠٣۴١١٠جمع بدھی ھای جاری

٢,۴٨۴,۴٠١١,٢٣۶,٣۴٨٨٩٧,٧٧٨١٠١جمع بدھی ھا

٢,٩۶۴,٧٩٩١,۶٩۵,۵٩٧١,٣۵٠,۴١٩٧۵جمع 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

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,۴١٠٠٠٠٩۵٠۴۵٢,٢۴۶مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٣٩۵٠٣٩۵اصالح اشتباھات



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,۴١٠٠٠٠۴٩٠٠۴۵٢,۶۴١مانده 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

۶,۶٠٨۶,۶٠٨

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶,۶٠٨٠۶,۶٠٨

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶,۶٠٨٠۶,۶٠٨

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش 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(٣٣٠)٣٣٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,٧۴٠٠٠٠۶,٧۶٨٠۴۵٩,٢۴٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١



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) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

٢١,٩٩٠٢١,٩٩٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠٢١,٩٩٠٠٢١,٩٩٠

(٨۴١)(٨۴١)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش 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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴٢٠,٧۴١٠٠٠٣١,٧۴٠٠٠٠٢٧,٩١٧٠۴٨٠,٣٩٨مانده در ٣١/١٣٩٩/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٩٢۴)١٢١,٢٢١(۴,۴۴٣)(۴۵,۴٧٨)نقد حاصل از عملیات

(٢٧٣)(١,۵٠٠)(١,۵٠٠)(۵,۵٩٣)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای
 عملیاتی

(۵١,٠٧١)(۵,٩۴٣)١١٩,٧٢١(٧۵٩)

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت
مشھود

٠٠٠

٢۴(١۴,٠٩٣)(۵,٠٧١)(٣,٨۵۶)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

--(۵٢۵)(۵٢۵)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٠٠

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در
امالک

٠٠٠

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در
امالک

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی
به دیگران

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١,٠۵٠١۵١۶٢۶,٩٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(٢,٨٠۶)(۵,۵٨١)(١۴,۴۵۶)۵٠

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین
مالی

(۵٣,٨٧٧)(١١,۵٢۴)١٠۵,٢۶۵(٣۶٨)

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

١۶٢,۶۵٧١١٣,٩٠٠٢٧٢,٠٣٠۴٣دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۴٨)(٢۶٩,۵۴۴)(١١١,١١۶)(١۶۴,٣٨٠)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٣٨)(٣٣,٢٩۴)(١٣,٠٣٨)(١٧,٩۶٧)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٩٩(۴٣٧)(۴٣٧)(۵)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای
تامین مالی

(١٩,۶٩۵)(١٠,۶٩١)(٣١,٢۴۵)(٨۴)

(٢٣١)٧۴,٠٢٠(٢٢,٢١۵)(٧٣,۵٧٢)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ جھت ارائهشرح
به حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١١٣,٢۴۶٣٨,١٣٩٣٨,١٣٩١٩٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۵,٧۵٩٠١,٠٨٧تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴۵,۴٣٣١۵,٩٢۴١١٣,٢۴۶١٨۵مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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 ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/٠۶/٣١

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠
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:

١٣٣,۴۴٧٢۵,۶٠٠(١,٢٠٣,٩٢۵)١٧٧,۵٢٧٢۵,۵٩٩۵٢,٢۴٣,١٣۴.۵١,٣٣٧,٣٧٢(١,٨٢۴,٧٢٩)٢۵,٧١٨۶٩٢,٨٧۴۶٣,٢٣١٣١,۶۶۵,٧٣٣.۵٨٢,٠٠٢,٢۵۶سایردستگاهانواع اکسل

انواع
قطعات

ماشینکاري

٣,۶١۴٢٠٣,٠٠٠(٢٢٩,٨٧٨)١٠,۵٢۵٣٣٢,٢٧۶٧٠٢,٧٠۴.٩٨٢٣٣,۴٩٢(٣۴٧,۶٣۴)٧١٨,٣٩٢۶٩,٩١۶٣,٢۵٩,٠۵٢١٠٩,٨٩۶.۶٨٣۵٨,١۵٩سایرعدد

١٣٧,٠۶١٢٢٨,۶٠٠(١,۴٣٣,٨٠٣)١٨٨,٠۵٢٣۵٧,٨٧۵١,۵٧٠,٨۶۴(٢,١٧٢,٣۶٣)٧۴۴,١١٠٧۶٢,٧٩٠٣,٣٢٢,٢٨٣٢,٣۶٠,۴١۵جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:



٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

خدمات
بازرسي
،طراحي

ومھندسي

٠١,٢٩٧٠١,٢٩٧٨١٨٠٨١٨سایرعدد

٠٠٠١,٢٩٧٠١,٢٩٧٠٨١٨٠٨١٨٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

١٣٧,٨٧٩٢٢٨,۶٠٠(١,۴٣٣,٨٠٣)١٨٩,٣۴٩٣۵٧,٨٧۵١,۵٧١,۶٨٢(٢,١٧٢,٣۶٣)٧۴۴,١١٠٧۶٢,٧٩٠٣,٣٢٢,٢٨٣٢,٣۶١,٧١٢جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٧۶١,٣۴۴١,٠۵٨,٢١٨٨٣٣,٢۴۶١,١٣٠,٠٣٣٢,٣۶١,٧١٢١,۵٧١,۶٨٢١,۶٠٠,٠٠٠مبلغ فروش

(١,۴۶٠,٠٠٠)(١,۴٣٣,٨٠٣)(٢,١٧٢,٣۶٣)(١,٠٠١,۴٠٧)(٧١۴,٨۵٣)(٩۵۵,٠٨٩)(۶۵٠,٩٧٣)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

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

بھای تمام شده

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٧۵۵,۶٩٢١,٠١٢,٣٢٣مواد مستقیم مصرفي

١۵۴,١٧٨١١٢,۵٧٨دستمزدمستقیم تولید

٣٠٠,٠٩۶١٧٣,٢٠۵سربارتولید

٢,٢٠٩,٩۶۶١,٢٩٨,١٠۶جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٢,٢٠٩,٩۶۶١,٢٩٨,١٠۶جمع ھزينه ھاي تولید

۵۴,٣٩۵٩٣,٠٩٣موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(١٣,٣١۴)(٩٣,٠٩٣)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره



دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠٠ضايعات غیرعادي

٢,١٧١,٢۶٨١,٣٧٧,٨٨۵بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۶۵,١٨٢۶۴,٠٨٧موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٨,١۶٩)(۶۴,٠٨٧)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢,١٧٢,٣۶٣١,۴٣٣,٨٠٣بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٢,١٧٢,٣۶٣١,۴٣٣,٨٠٣جمع 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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحد

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

٢۵٩٢٠٧,۶۴۴,٧٨٧.۶۴۵٣,٧٨٠٢۵,۵٧١۴۵,٢۴۶,۶٠٧.۴٩١,١۵٧,٠٠١٠٠٢۵,۵٩٩۴٧,٠٣٠,١۵٧.۴٣١,٢٠٣,٩٢۵٢٣١٢٩,۶٧٩,۶۵٣.۶٨۶,٨۵۶دستگاه

انواع
قطعات

ماشینکاري

٣١,۵١١٣٢٧,٠٩٢.١٣١٠,٣٠٧٣٢۴,١۵١۶٨١,۴٢٣.١۶٢٢٠,٨٨۴٠٠٣٣٢,٢٧۶۶٩١,٨٢٨.۴٨٢٢٩,٨٧٨٢٣,٣٨۶۵۶,١۴۴.٧١,٣١٣عدد

۶۴,٠٨٧١,٣٧٧,٨٨۵٠١,۴٣٣,٨٠٣٨,١۶٩جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره



مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۴,٧٢۶,٢٠٧١٨,٣٩٣.۴٨۶,٩٣١۴,٧٣۴,١٧٩٢٢٠,٩۵٩.٧۵١,٠۴۶,٠۶٣٠٠۶۵٣,۶١٩٩,۴۶٠,٣٨۶۵٠,۶٧١.٨٢۴٧٩,٣٧۵مجموعهقطعات منفصله اکسل

۴,٧٢۶,٢٠٧١٨,٣٩٣.۴٨۶,٩٣١۴,٧٣۴,١٧٩٢٢٠,٩۵٩.٧۵١,٠۴۶,٠۶٣٠٠۶۵٣,۶١٩٩,۴۶٠,٣٨۶۵٠,۶٧١.٨٢۴٧٩,٣٧۵جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٢,٧٢۴,٠٨۵۴۵,٧۴۶١٢۴,۶١۶٢۴۴,٧٢۵١,١٢۶,٧٧٩.٠۴٢٧۵,٧۵١٠٠٣۵٨,٧٠۴٢,٩۶٨,٨١٠١۴,٠٣٣.۵٧۴١,۶۶٣مجموعهقطعات منفصله اکسل

٢,٧٢۴,٠٨۵۴۵,٧۴۶١٢۴,۶١۶٢۴۴,٧٢۵١,١٢۶,٧٧٩.٠۴٢٧۵,٧۵١٠٠٣۵٨,٧٠۴٢,٩۶٨,٨١٠١۴,٠٣٣.۵٧۴١,۶۶٣جمع مواد اولیه وارداتي:

٢١١,۵۴٧١,٣٢١,٨١۴١,٠١٢,٣٢٣۵٢١,٠٣٨جمع 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 ۶ ماھه منتھي
به ٣١/١٣٩٩/٠۶

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه حقوق و
دستمزد

١٣٩,٩٧٧١٠٧,٧۵٨١١۵,۵٧٢۵٧,١٠٠۴۴,٨٠۶۴۵,٩٨٠

١٣,٢٠٣۶,٠٩٨٩,٨۵۵١,۴٨٨١,٢۵۶١,٣۶۵ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٨,٠٧۶٧,۴٣٢٩,٣۵٩٣٨٠۶٠۵٣٣٣

٧٢,١١۶۵١,٩١٧۵٩,١۶٩١٢٩٣,٧٧٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٣٢١٣٣۵٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي
به ٣١/١٣٩٩/٠۶

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠۴٠,۴١٨٢٢,٩٩٢۴۵,٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠۵,١٠٨٣,٨٧١۵,٨٧۴

۶۶,٧٢۴٠٨٣,٣٣۴۵٣,٢٢٧٣۶,٨۶٩٧١,٩٢۵ساير ھزينه ھا

٣٠٠,٠٩۶١٧٣,٢٠۵٢٧٧,٢٨٩١۵٧,٨٨٢١١۴,٣٠٢١٧٠,٩٧٧جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ۶ 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 ۶ 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 ۶ 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 ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۶٨١۶٧١۶٨تعداد پرسنل تولیدي شرکت

١۵٧١۵۵١۵٧تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

۵,١٩١,۶٠٠٠۵,٠٠٢,٧٣١٠یورومصارف ارزی طی دوره



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

دوره ۶ 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

- ١٣٩٩/٠۶/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ٣١/١٣٩٩/٠۶

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

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

نام
شرکت

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
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

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

١۵,۶۴٠١۶,۵۵١فروش ضايعات

١۵,۶۴٠١۶,۵۵١جمع



سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠ھزينه ھاي جذب نشده در تولید

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 بهمانده پايان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره
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بلند مدت

١٨١۵٩,٣۵٠١۵۵,٧٧٧٠٠١۵۵,٧٧٧٠١۶,۶٢٣تسھیالت دريافتي از بانکھا

١٨٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

١۵٩,٣۵٠١۵۵,٧٧٧٠١۵۵,٧٧٧٠١۶,۶٢٣جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

١۶,۶٢٣

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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠سود حاصل از سپرده بانکي

٠٠جمع



سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠سود(زيان)ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود

١,٠٨٧۵,٧۵٩سود(زيان)ناشي از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات

(٢,٢۴۴)١٠,۶٢٩ساير

٠٠سود سھام

١۶٢١,٠۵٠سود حاصل از سپرده بانکي

١١,٨٧٨۴,۵۶۵جمع

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

۶,٧۶٨۴٢١۶,۶٠٨٨۴١

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

..............................................................دوره ۶ 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.»


