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بند مقدمه

 
                            1. 1- صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سیمان ھگمتان(سھامي عام) شامل صورتھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان وجوه نقد 

براي سال مالي منتھي به تاريخ 30 دي ماه 1399 و صورت وضعیت مالي تلفیقي گروه و شرکت براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 40 توسط 
اين موسسه ، حسابرسي شده است. 

                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

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

حفظ کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به گونه اي که اين صورتھا ،  عاري از تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. 3- مسئولیت اين موسسه، اظھار نظر نسبت به صورتھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه 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 
صورتھاي مالي ، اطمینان معقول کسب شود.  

حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است . انتخاب روشھاي حسابرسي،  به قضاوت 
حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و 

ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظھار نظر نسبت به اثربخشي 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 صورتھاي مالي است. 
اين موسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي، کافي و مناسب است.  

ھمچنین اين موسسه مسئولیت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد الزم و نیز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه 
شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        

اظھار نظر

 
                            4. 4- به نظر اين موسسه ، صورتھاي مالي ياد شده در باال ، وضعیت  مالي گروه و شرکت سیمان ھگمتان (سھامي عام) در تاريخ 30 دي  ماه 1399 و 

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

 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. 5- اظھار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندھاي ذيل تعديل نشده است: 

1-5- به شرح يادداشت2 -3 -1 -20 توضیحي صورتھاي مالي سرفصل دريافتني ھاي تجاري و ساير دريافتني ھا مشتمل بر مبلغ 281/3 میلیارد لایر (معادل 523ر033ر1لایر 
عمان ) طلب گروه از شرکت مجان عمان (اشخاص وابسته) بابت فروش سیمان و کلینکر در سنوات قبل بوده که از اين بابت مبلغ 105 میلیارد لایر ذخیره کاھش ارزش در 

حسابھا منظور شده است. در اين خصوص پیگیري ھاي حقوقي الزم جھت وصول مطالبات مزبور در جريان مي باشد. 
 

2-5-به شرح يادداشت 8-5 توضیحي صورتھاي مالي، تاکنون معادل 84 درصد از کل تعھدات ارزي صادراتي واحد مورد گزارش به مبلغ 827ر768ر9 يورو، طبق قوانین و مقررات 
بانک مرکزي وارد چرخه اقتصادي کشور شده است. تعیین تکلیف موضوع مذکور منوط به اقدامات آتي ايفاي تعھدات مربوط توسط شرکت مي باشد. 

 
3-5- ھمانگونه که در يادداشت ھاي 2-27 توضیحي صورتھاي مالي منعکس است، مانده تسھیالت ارزي صندوق ذخیره ارزي شرکت سیمان ھگمتان در چارچوب مقررات ماده 

20 قانون رفع موانع تولید دريافتي، از بانک ملت شعبه استقالل به مبلغ 201 میلیارد لایر، در سنوات قبل پرداخت شده است . تسويه قطعي تسھیالت فوق، منوط به تايید بانک 
مرکزي مي باشد.

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            6. 6- مسئولیت " ساير اطالعات " با ھیئت مديره شرکت است . "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است . 

اظھار نظر اين موسسه نسبت به صورتھاي مالي، در برگیرنده اظھار نظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. 
در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات 

کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتي که اين موسسه 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

 
                            7. 7- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 

1-7- مفاد ماده 89 اصالحیه قانون تجارت و مفاد ماده 18 اساسنامه مبني برتشکیل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت چھار ماه از تاريخ پايان سال مالي. 
2-7- مفاد ماده 110 اصالحیه قانون تجارت مبني بر معرفي شخص حقیقي توسط عضو حقوقي ھیئت مديره (شرکت سیمان ايالم).



7. 3-7- مفاد ماده 128 اصالحیه قانون تجارت و مفاد ماده 42 اساسنامه مبني بر ثبت مشخصات و اختیارات مدير عامل در اداره ثبت شرکتھا.  
4-7- مفاد ماده 148 اصالحیه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سھام.

7. 5-7- مفاد ماده 240 اصالحیه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سھام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصمیم مجمع عمومي.
7. 6-7- مفاد ماده 241 اصالحیه قانون تجارت مبني بر عدم عضويت ھم زمان در ھیئت مديره بیش از يک شرکت.

7. 7-7- پیگیري ھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 1399/04/11 صاحبان سھام، در خصوص بندھاي 5 ، 4-7 ، 9 الي 12 و 14 اين 
گزارش و به نتیجه نھايي نرسیده است.

7. 8-7- معامالت مندرج در يادداشت 3-37 توضیحي صورتھاي مالي، 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 موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامالت مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص 
کسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گیري صورت پذيرفته است. مضافا  معامالت مزبور و ساير معامالت مندرج در اين يادداشت در چارچوب معامالت با 

اشخاص وابسته و براساس روابط خاص فیمابین واحدھاي زير مجموعه بنیاد مستضعفان، صورت پذيرفته است.
8. 8- گزارش ھیئت مديره شرکت سیمان ھگمتان (سھامي عام)، درباره فعالیت و وضع عمومي  موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي 

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

9. 9- واحد مورد گزارش فاقد آئین نامه فروش صادرات (از قبیل نحوه تعیین نرخ فروش ارزي و خريدار) مي باشد. ضمنا  مفاد ماده 2-4 قرارداد با شرکت سیمان تھران در خصوص 
انتقال سند مالکیت واحد تجاري خريداري شده در طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده است.

10. 10- مفاد مواد 86 قانون مالیاتھاي مستقیم و 38 بیمه تامین اجتماعي مبني بر کسر و پرداخت به موقع مالیات و سپرده حق بیمه از حقوق و مزاياي کارکنان و پیمانکاران ، 
رعايت نشده  است.

11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار ، به شرح ذيل رعايت نگرديده است : 
- مفاد بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشا صورتھاي مالي و گزارش تفسیري مديريت ساالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه 

حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 
- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشا اطالعات و صورتھاي مالي و گزارش تفسیري مديريت میان دوره اي 6 ماھه حسابرسي نشده 

حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماھه. 
- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشاي صورتھاي مالي و گزارش تفسیري مديريت میاندوره اي 6 ماھه حسابرسي شده حداکثر 75 روز 

پس از پايان دوره 6 ماھه . 
- مفاد بند 6 مکرر ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشا وضعیت عملیات ماھانه حداکثر 5 روز کاري بعد از پايان ھر ماه. 

- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات ، در خصوص افشاي صورتھاي مالي میاندوره اي 6 ماھه حسابرسي شده شرکت تحت کنترل (فرعي) ، حداکثر 60 
روز بعد از پايان دوره 6 ماھه . 

- مفاد تبصره 7 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص اخذ نظر حسابرس در مورد گزارش ھا و صورتھاي مالي در موعد مقرر. 
- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشاي فوري تعیین و تغییر نمايندگان اشخاص حقوقي. 

- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به مرجع ثبت شرکتھا حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکیل مجمع. 
- مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات در خصوص افشا اصالح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي ظرف مھلت حداکثر يک ھفته پس از تاريخ مجمع. 

- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مھلت قانوني، طبق برنامه اعالم شده و از طريق شرکت 
سپرده گذاري مرکزي اوراق بھادار و تسويه وجوه. 

- مفاد ماده 44 دستورالعمل پذيرش اوراق بھادار در خصوص اعالم اسامي اشخاص تعیین شده توسط  ھیئت مديره جھت امضاء کلیه اوراق،قراردادھا و اسناد تعھد آور شرکت 
به اداره ثبت شرکتھا جھت درج در روزنامه رسمي. 

- ابالغیه 440/018/ب/96 مورخ 1396/01/21 در خصوص ارسال نسخه کامل صورتجلسات مجامع عمومي صاحبان سھام در قالب لوح فشرده به سازمان بورس و اوراق بھادار 
حداکثر 10 روز بعد از مجمع . 

- مفاد بند 10ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بھادار و مواد14، 18(بند 1) و 20 ابالغیه مورخ 1398/04/27 سازمان بورس و اوراق بھادار (مطابقت اساسنامه کلیه شرکتھاي 
ثبت شده نزد سازمان مذکور) مبني بر تعیین نحوه اعالمیه پذيره نويسي سھام جديد، نحوه اطالع رساني آگھي شرکت و نحوه دعوت از صاحبان سھام جھت حضور در مجامع 



در اساسنامه. 
- مفاد ماده 3 دستورالعمل حاکمیت شرکتي ، درخصوص ايجاد، استمرار و تقويت سازو کارھاي اثر بخش و مستند سازي آن جھت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول 

حاکمیت شرکتي در مورد حفظ حقوق سھامداران و برخورد يکسان با آنھا. 
- مفاد ماده 6 دستورالعمل حاکمیت شرکتي در خصوص اتخاذ رويه ھاي مناسب جھت رعايت يکسان حقوق کلیه سھامداران از جمله پرداخت به موقع سود سھام. 

- مفاد ماده 7 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مبني بر تايید و اجراي معامالت با اشخاص وابسته به شکلي که از منافع شرکت و سھامداران حفاظت شود. 
- مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مبني بر ممنوعیت تملک سھام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي.

12. 12- در اجراي ابالغیه چک لیست کنترلھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بھادار ، مورد بررسي قرار گرفته که در اين خصوص رديف ھاي 
37 و 40 چک لیست ، در خصوص فراھم نمودن تمھیدات الزم براي حفاظت و ايمني اوراق بھادار و وجوه نقد ، وضع روش ھاي مناسب براي تھیه ، تنظیم و نگھداري مستندات 

مربوط به رخداد معامالت و رويدادھا توسط شرکت رعايت نگرديده است .
13. 13- صورتھاي مالي ، گزارش تفسیري مديريت ، گزارش فعالیت ھیئت مديره و تايیديه مديران توسط يک نفر از اعضاي ھیئت مديره امضاء نشده است .

14. 14- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرايي مرتبط، 
در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم شناسايي 

اولیه ارباب رجوع ، اخذ شماره فراگیر اشخاص و درج در فاکتورھا و قراردادھا، دريافت و پرداخت مبالغ بیش از سقف مقرر از طريق حساب بانکي شرکت و ذينفعان ، برنامه ھاي 
آموزشي مستمر در مورد سیاستھاي مربوط به پذيرش ارباب رجوع جديد و اسناد و اطالعات مورد نیاز، اين موسسه به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات 

ياد شده برخورد نکرده است.
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صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

۶,۴۶٢,٢٠٢۴,۶۴۴,٨۶٨٣٩درآمدھای عملیاتی

(٢٣)(٢,۴٣١,۴٩٧)(٢,٩٩١,٨۶۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣,۴٧٠,٣٣٧٢,٢١٣,٣٧١۵٧سود (زيان) ناخالص

(١٣)(٧٩٢,١٠١)(٨٩٣,٨۵٣)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

--٠(٧٢,٢۶٣)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۵١,٨٨۶۶٨٢٧,۵٠٨ساير درآمدھا

۵۴(٢٣۴,٧٧١)(١٠٧,٠٠٧)سایر ھزینه ھا

٢,۴۴٩,١٠٠١,١٨٧,١٨١١٠۶سود (زيان) عملیاتي

٩(٣٠٢,۴١١)(٢٧۵,١١٧)ھزينه  ھاى مالى

(٩١)٨,٢٩۶٩٢,۶١٨سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

۴,۴١١٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--٢,١٨۶,۶٩٠٩٧٧,٣٨٨سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

٠٠٠سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

٢,١٨۶,۶٩٠٩٧٧,٣٨٨١٢۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٩۴)(١٢۶,٠۵٢)(٢۴۴,٧٢٧)سال جاری

--٠(۵,۵٠١)سال ھای قبل

١,٩٣۶,۴۶٢٨۵١,٣٣۶١٢٧سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١,٩٣۶,۴۶٢٨۵١,٣٣۶١٢٧سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

١,٧١۶,١۵٣٧۴٠,٨٢٧١٣٢مالکان شرکت اصلی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٢٢٠,٣٠٩١١٠,۵٠٩٩٩منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,۵۶٩١,١٧٩١١٨عملیاتی (ریال)

(٣٢)(١۶٢)(٢١۴)غیرعملیاتی (ریال)

٢,٣۵۵١,٠١٧١٣٢ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢,٣۵۵١,٠١٧١٣٢سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,۶۵٧١,١۶٨١٢٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٧٢٨,٧٨٩٧٢٨,٧٨٩سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

١,٩٣۶,۴۶٢٨۵١,٣٣۶١٢٧سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

١,٩٣۶,۴۶٢٨۵١,٣٣۶١٢٧سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

١,٧١۶,١۵٣٧۴٠,٨٢٧١٣٢مالکان شرکت اصلی

٢٢٠,٣٠٩١١٠,۵٠٩٩٩منافع فاقد حق کنترل



صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

٢,۶٩۵,۴٨٧٢,٣٧١,٢١۶٢,۵٨۴,٠۵٠۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠سرقفلی

۶١,۴۶٧۶١,۶١٣۶١,٧۵٩٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

(٣٧)٧٠,٢٩۵۶٩,۵٠۶١١٢,١۵۵سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٢,۴٣٨١,۶۶٩٢,٣٧٣٣دریافتنی ھای بلندمدت

۵٠,٠٢٧۶,٩٠٩۶,٩٠٩۶٢۴سایر دارایی ھا

٢,٨٧٩,٧١۴٢,۵١٠,٩١٣٢,٧۶٧,٢۴۶۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

۴٣٢,۴١٠١۴٠,٩۵۵١٨٣,٠٢۶١٣۶سفارشات و پیش پرداخت ھا

١,٢۵۴,٠٩۵٩١٠,۶۵۴٩٨٧,۵٩٩٢٧موجودی مواد و کاال

١,٣١٧,٠٨۶١,٨٠٧,٢۵۴٨٨٠,۶٧٣۵٠دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

١٩٣,٠٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴٧٢,١١۴۵٧,۶٧۵۶١,٠٣۶۶٧۴موجودی نقد

٣,۶۶٨,٧٠۵٢,٩١۶,۵٣٨٢,١١٢,٣٣۴٧۴

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣,۶۶٨,٧٠۵٢,٩١۶,۵٣٨٢,١١٢,٣٣۴٧۴جمع دارایی ھای جاری

۶,۵۴٨,۴١٩۵,۴٢٧,۴۵١۴,٨٧٩,۵٨٠٣۴جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه



به تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٧٢٨,٧٨٩۵٠٢,٩٠٠۵٠٢,٩٠٠۴۵سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٨۵,٧٧٢۵٠,٢٩٠۵٠,٢٩٠٧١اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٢٧٢,٣٠۴٢٧٢,٣٠۴٢٧٢,٣٠۴٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٢,٠۵٧,۴٧١١,٠٣٠,١۵۴٣٠۴,٩١٧۵٧۵سود (زيان) انباشته

سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت
شرکت ھای فرعی)

(٢٢)(٢٢)(٢٢)٠

٣,١۴۴,٣١۴١,٨۵۵,۶٢۶١,١٣٠,٣٨٩١٧٨حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

۶٠۶,١٣۴٣٨۵,٨٢۵٢٧۵,٣١۶١٢٠منافع فاقد کنترل

٣,٧۵٠,۴۴٨٢,٢۴١,۴۵١١,۴٠۵,٧٠۵١۶٧جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

(٣٩)٢٩۵,٣۶۴۴٢٢,٩۴٣۴٨٨,١٣٢تسھیالت مالی بلندمدت

١٧٩,٣۵٨١۶٣,٩٧۶١١١,٩١٧۶٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(٢١)۴٧۴,٧٢٢۵٨۶,٩١٩۶٠٠,٠۴٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,١٢٧,۴٣٣١,٠۶٩,۶٨٠١,٠٧٩,٢١٢۴پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٢٩٩,۶٩۶١۴٩,۵٢۵٣٠,٧١٨٨٧۶مالیات پرداختنی

(١۴)۴٧,١٢۴٨,٣٨٧۵۴,۶٠۵سود سھام پرداختنی

(۶٩)۵٠١,۵٣١١,٢۴١,٣٠٨١,۶٢۵,۵۴۵تسھیالت مالی



به تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠ذخایر

٣۴٧,۴۶۵١٣٠,١٨١٨٣,٧۴۶٣١۵پیش دریافت ھا

٢,٣٢٣,٢۴٩٢,۵٩٩,٠٨١٢,٨٧٣,٨٢۶(١٩)

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

(١٩)٢,٣٢٣,٢۴٩٢,۵٩٩,٠٨١٢,٨٧٣,٨٢۶جمع بدھی ھای جاری

(١٩)٢,٧٩٧,٩٧١٣,١٨۶,٠٠٠٣,۴٧٣,٨٧۵جمع بدھی ھا

۶,۵۴٨,۴١٩۵,۴٢٧,۴۵١۴,٨٧٩,۵٨٠٣۴جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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

قابل انتساب
به مالکان

شرکت اصلی

منافع
فاقد
حق

کنترل

جمع کل

١,١٣٠,٣٨٩٢٧۵,٣١۶١,۴٠۵,٧٠۵(٢٢)۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٧٢,٣٠۴٠٣٠۴,٩١٧مانده در ١٣٩٧/١١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

مانده تجدید ارائه شده در
١٣٩٧/١١/٠١

۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٧٢,٣٠۴٠٣٠۴,١,١٣٠,٣٨٩٢٧(٢٢)٩١٧۵,٣١۶١,۴٠۵,٧٠۵

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی
منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در
صورت ھاي مالي سال مالي منتھي به

١٣٩٨/١٠/٣٠

٧۴٠,٨٢٧٧۴٠,٨٢٧١١٠,۵٠٩٨۵١,٣٣۶

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده
سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٧۴٠,٨٢٧٠٧۴٠,٨٢٧١١٠,۵٠٩٨۵١,٣٣۶



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

قابل انتساب
به مالکان

شرکت اصلی

منافع
فاقد
حق

کنترل

جمع کل

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي
به ١٣٩٨/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٧۴٠,٨٢٧٠٧۴٠,٨٢٧١١٠,۵٠٩٨۵١,٣٣۶

(١۵,۵٩٠)٠(١۵,۵٩٠)(١۵,۵٩٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠خرید سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه

٠٠٠٠

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

مانده تجدید ارائه شده در
١٣٩٨/١٠/٣٠

۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٧٢,٣٠۴٠١,٠٣٠,١۵۴(٢٢)١,٨۵۵,۶٢۶٣٨۵,٨٢۵٢,٢۴١,۴۵١

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه
منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠

١,٧١۶,١۵٣١,٧١۶,١۵٣٢٢٠,٣٠٩١,٩٣۶,۴۶٢

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١,٧١۶,١۵٣٠١,٧١۶,١۵٣٢٢٠,٣٠٩١,٩٣۶,۴۶٢

(۴٢٧,۴۶۵)٠(۴٢٧,۴۶۵)(۴٢٧,۴۶۵)سود سھام مصوب

٠٠٠(٢٢۵,٨٨٩)٢٢۵,٨٨٩٠٠٠افزایش سرمایه



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

قابل انتساب
به مالکان

شرکت اصلی

منافع
فاقد
حق

کنترل

جمع کل

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠خرید سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه

٠٠٠٠

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(٣۵,۴٨٢)٣۵,۴٨٢تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣,١۴۴,٣١۴۶٠۶,١٣۴٣,٧۵٠,۴۴٨(٢٢)٧٢٨,٧٨٩٠٠٠٨۵,٧٧٢٠٢٧٢,٣٠۴٠٢,٠۵٧,۴٧١مانده در ١٣٩٩/١٠/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٢,٢٣٢,١۵۵۵٩١,١۵١٢٧٨نقد حاصل از عملیات

(١,۴۴۶)(٧,٢۴۵)(١١١,٩٨۶)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٢,١٢٠,١۶٩۵٨٣,٩٠۶٢۶٣جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١١۴,۵٢۵٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٢۵٢)(٢۵,٢٨٠)(٨٩,٠٢۵)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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی

پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل
شده

٠٠٠

--٠١۶١,۶۶٣دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه 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 سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٢۴۵)(۵۶,٠٢٢)(١٩٣,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۵١(٢٢٠,۵٠٠)(١٠٨,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

(٣٩)٨٢,٠٠٠١٣۴,٠٠٠دریافت 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

٨,٢٩۶٢,٠۶۵٣٠٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۴,۴۴۶)(۴,٠٧۴)(١٨۵,٢٠۴)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

١,٩٣۴,٩۶۵۵٧٩,٨٣٢٢٣۴جریان 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 شرکت اصلی

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد
حق کنترل

٠١٠٠,٠٠٠--

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(٧۶)١٩٠,٠٠٠٨٠۵,٩٠١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٨(١,١٢٧,۶٢۵)(١,٠۴٠,٨٣٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٢٠(٣۵١,٢٩٢)(٢٨٢,۵١٩)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

(٣,٧٢٩)(١٠,١۵٢)(٣٨٨,٧٢٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل

(١۶١)(۵٨٣,١۶٨)(١,۵٢٢,٠٨٠)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(٣,٣٣۶)۴١٢,٨٨۵خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(۶)۵٧,۶٧۵۶١,٠٣۶مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--(٢۵)١,۵۵۴تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴٧٢,١١۴۵٧,۶٧۵٧١٩مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح



حسابرسی شده درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

۴,١۶٩,٣٧۶٣,٠٢٠,١٢٧٣٨درآمدھای عملیاتی

(٢١)(١,۵٣۶,٩٣١)(١,٨۵٢,۴۵٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٢,٣١۶,٩١٩١,۴٨٣,١٩۶۵۶سود (زيان) ناخالص

(۵)(۵۴٣,٣٠١)(۵٧٠,۶٧١)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۵١,٨٨۶۶٨٢٧,۵٠٨ساير درآمدھا

۵۶(١٢۵,٧١٧)(۵۵,۵۴٠)سایر ھزینه ھا

١,٧۴٢,۵٩۴٨١۴,٨۶٠١١۴سود (زيان) عملیاتي

٢۶(١۵٩,٣۴٩)(١١٨,٣۶۶)ھزينه  ھاى مالى

٢۴۵,٢٠٢٧٠,٧٣۴٢۴٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣,٩۴٨٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

١,٨٨٣,٣٧٨٧٢۶,٢۴۵١۵٩سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(۶۵)(١١٨,٠۶٨)(١٩۴,۵٧٩)سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

١,۶٨٨,٧٩٩۶٠٨,١٧٧١٧٨سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١,۶٨٨,٧٩٩۶٠٨,١٧٧١٧٨سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,١٠١٩١۴١٣٠عملیاتی (ریال)

--(٧٩)٢١۶غیرعملیاتی (ریال)

٢,٣١٧٨٣۵١٧٧ناشی از عملیات در حال تداوم



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢,٣١٧٨٣۵١٧٧سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,٣١٧٨٣۵١٧٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٧٢٨,٧٨٩٧٢٨,٧٨٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠شرح

حسابرسی شده

١,۶٨٨,٧٩٩۶٠٨,١٧٧١٧٨سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

١,۶٨٨,٧٩٩۶٠٨,١٧٧١٧٨سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١,۴٨۴,۶١٨١,٠٢۴,٨٩٧١,٠۶۵,۵۵٠۴۵دارایی ھای ثابت مشھود



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٣٣,٢۶٧٣٣,۴١٣٣٣,۵۵٩٠دارایی ھای نامشھود

۴۴١,٣۵٠۴۴٠,۵۶١۴٨٣,٢١٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٢,۴٣٨١,۶۶٩٢,٣٧٣۴۶دریافتنی ھای بلندمدت

۵٠,٠٢٧۶,٩٠٩۶,٩٠٩۶٢۴سایر دارایی ھا

٢,٠١١,٧٠٠١,۵٠٧,۴۴٩١,۵٩١,۶٠١٣٣جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٢٨٣,٩۵٩١١٩,۵٢٨١٣٣,۵٩٩١٣٨سفارشات و پیش پرداخت ھا

٨۴٨,٩٣۵۵٩٧,٣۵۵۶٩٢,٧٢٣۴٢موجودی مواد و کاال

(۵)١,٠۴٧,١٣۶١,١٠۶,٧٩۵٣٨٠,٩٠١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

١٩٣,٠٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٢٩٠,۶٣٨۴٩,٨١١٣٩,٠٠٠۴٨٣موجودی نقد

٢,۶۶٣,۶۶٨١,٨٧٣,۴٨٩١,٢۴۶,٢٢٣۴٢

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢,۶۶٣,۶۶٨١,٨٧٣,۴٨٩١,٢۴۶,٢٢٣۴٢جمع دارایی ھای جاری

۴,۶٧۵,٣۶٨٣,٣٨٠,٩٣٨٢,٨٣٧,٨٢۴٣٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٧٢٨,٧٨٩۵٠٢,٩٠٠۵٠٢,٩٠٠۴۵سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٧٢,٨٧٩۵٠,٢٩٠۵٠,٢٩٠۴۵اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٢٠٨,٧٣٩٢٠٨,٧٣٩٢٠٨,٧٣٩٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٢,٠٩٩,۴٢٠١,٠٨۶,۵۶۴۴٩٣,٩٧٧٩٣سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٣,١٠٩,٨٢٧١,٨۴٨,۴٩٣١,٢۵۵,٩٠۶۶٨جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

--٠٧٩,٢٢٧٠تسھیالت مالی بلندمدت

١۴٧,٣٣۵١۴٠,۶۵٨٩۶,٧۴٠۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(٣٣)١۴٧,٣٣۵٢١٩,٨٨۵٩۶,٧۴٠جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٧٨٣,۶٠١۵۵۵,٩۶۴۵٩٠,١۶۵۴١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٢۴٩,۵۴٨١۴١,۵۴١٢٩,٧١٨٧۶مالیات پرداختنی

۴٧,١٢۴٨,٣٨٧۵۴,۶٠۵۴۶٢سود سھام پرداختنی

(٨٧)٧۶,٣٢١۵٧٧,۶٣۶٧٧٢,۴٨٢تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٢۶١,۶١٢٢٩,٠٣٢٣٨,٢٠٨٨٠١پیش دریافت ھا

١,۴١٨,٢٠۶١,٣١٢,۵۶٠١,۴٨۵,١٧٨٨

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠٠

١,۴١٨,٢٠۶١,٣١٢,۵۶٠١,۴٨۵,١٧٨٨جمع بدھی ھای جاری

١,۵۶۵,۵۴١١,۵٣٢,۴۴۵١,۵٨١,٩١٨٢جمع بدھی ھا

۴,۶٧۵,٣۶٨٣,٣٨٠,٩٣٨٢,٨٣٧,٨٢۴٣٨جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه



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

۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٠٨,٧٣٩٠۴٩٣,٩٧٧٠١,٢۵۵,٩٠۶مانده در ١٣٩٧/١١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٠٨,٧٣٩٠۴٩٣,٩٧٧٠١,٢۵۵,٩٠۶مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠

۶٠٨,١٧٧۶٠٨,١٧٧

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠۶٠٨,١٧٧٠۶٠٨,١٧٧

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠۶٠٨,١٧٧٠۶٠٨,١٧٧

(١۵,۵٩٠)(١۵,۵٩٠)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

۵٠٢,٩٠٠٠٠٠۵٠,٢٩٠٠٢٠٨,٧٣٩٠١,٠٨۶,۵۶۴٠١,٨۴٨,۴٩٣مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٠/٣٠



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

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی
به ١٣٩٩/١٠/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٠/٣٠

١,۶٨٨,٧٩٩١,۶٨٨,٧٩٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٠/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١,۶٨٨,٧٩٩٠١,۶٨٨,٧٩٩

(۴٢٧,۴۶۵)(۴٢٧,۴۶۵)سود سھام مصوب

٠(٢٢۵,٨٨٩)٢٢۵,٨٨٩٠٠افزایش 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(٢٢,۵٨٩)٢٢,۵٨٩تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٧٢٨,٧٨٩٠٠٠٧٢,٨٧٩٠٢٠٨,٧٣٩٠٢,٠٩٩,۴٢٠٠٣,١٠٩,٨٢٧مانده در ١٣٩٩/١٠/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١,۶٠٩,۶٩١٣٠۴,١۶۴۴٢٩نقد حاصل از عملیات

(١,۴٧٧)(۶,٢۴۵)(٩٨,۵٠١)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١,۵١١,١٩٠٢٩٧,٩١٩۴٠٧جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١١۴,۵٢۵٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٢٨٣)(٢٢,٩۴٩)(٨٧,٨٧٠)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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

--٠١۶١,۶۶٣دریافت 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

(٢۴۵)(۵۶,٠٢٢)(١٩٣,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴١(١٧٠,۵٠٠)(١٠٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

(١٠)٧۶,٠٠٠٨۴,٠٠٠دریافت 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

٧,۶١٨١,٨٢٠٣١٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(٩,٠٩١)(١,٩٨٨)(١٨٢,٧٢٧)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

١,٣٢٨,۴۶٣٢٩۵,٩٣١٣۴٩جريان 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



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(۴۵)١٩٠,٠٠٠٣۴۵,۵٨۶دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۶٩)(۴۶١,٢٠۵)(٧٧٩,٢٩٩)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٣١(١۵٩,٣۴٩)(١٠٩,۶٠٩)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

(٣,٧٢٩)(١٠,١۵٢)(٣٨٨,٧٢٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(٢٨١)(٢٨۵,١٢٠)(١,٠٨٧,۶٣۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

٢۴٠,٨٢٧١٠,٨١١٢,١٢٨خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۴٩,٨١١٣٩,٠٠٠٢٨مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

٢٩٠,۶٣٨۴٩,٨١١۴٨٣مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٠/٣٠

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٠/٣٠

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

برآورد تعداد فروشدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠مباني وواحدنوع



مرجع قیمتکاال
گذاري

در دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٠/٣٠

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

نوع

کاال

مباني وواحد

مرجع قیمت
گذاري

برآورد تعداد فروشدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠

در دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٠/٣٠

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:

سیمان
فله

٨٧٨,٠۵٨٨۶٧,٩۵٠(۶٧٢,۶۶١)۵١٠,٧۶٨٧٨٣,٩٩١١,٩٧٧,٩٨٠.۶١١,۵۵٠,٧١٩(۵٨۶,٧١۴)٧٧٧,٧۶١١,۴١١,٠٧٨.٧٢١,٠٩٧,۴٨٢سایرتن

سیمان
پاکتي

۵۵٧,٠٩٨۵٣٢,٠۵٠(٨٢٢,۶۴٩)۴۴٣,١٣۴۵۴٨,۵٣٣٢,۵١۵,٣۴٠.٠١١,٣٧٩,٧۴٧(۵۶٧,١۵۶)۵١٨,٩٠٢١,٩۴۶,٩٧۶.۵١,٠١٠,٢٩٠سایرتن

٨٩,٠٩٢١۵٠,٠٠٠(١٧٨,٠٩٨)۶٣,٨۶١٢۴۴,۵۵۶١,٠٩٢,۵۵١.۴٢۶٧,١٩٠(١٢٧,۴۴٢)٢٢٣,٣٩۶٨۵۶,٣۴٠.٣١١٩١,٣٠٣نرخ بازارتنکلینکر

١,۵٢۴,٢۴٨١,۵۵٠,٠٠٠(١,۶٧٣,۴٠٨)١,٠١٧,٧۶٣١,۵٧٧,٠٨٠٣,١٩٧,۶۵۶(١,٢٨١,٣١٢)١,۵٢٠,٠۵٩٢,٢٩٩,٠٧۵جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

٧٩٢,۶٧١۴۵٠,٠٠٠(١٧٩,٠۴٩)۵٨١,١۵٢٢۴۵,٨۵٣٣,٩۵٢,۴۴٣.١٣٩٧١,٧٢٠(٢۵١,٢٨١)۴۴٠,۴٧۴١,٨٨٩,٨۵٧.٢٩٨٣٢,۴٣٣نرخ بازارتنکلینکر

سیمان
پاکتي

۴,٩٩۶٠٠٠٠٠٠(۴,٣٣٨)٣,٣٠٣٢,٨٢۵,٩١۵.٨٣٩,٣٣۴سایرتن

سیمان
فله

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایرتن

٧٩٢,۶٧١۴۵٠,٠٠٠(١٧٩,٠۴٩)۵٨۶,١۴٨٢۴۵,٨۵٣٩٧١,٧٢٠(٢۵۵,۶١٩)۴۴٣,٧٧٧٨۴١,٧۶٧جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠(١٢٠,٧١۵)٠(١٢٠,٧١۵)تخفیفات

٢,٣١۶,٩١٩٢,٠٠٠,٠٠٠(١,٨۵٢,۴۵٧)١,۴٨٣,١٩۶١,٨٢٢,٩٣٣۴,١۶٩,٣٧۶(١,۵٣۶,٩٣١)١,٩۶٣,٨٣۶٣,٠٢٠,١٢٧جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٠/٣٠١٣٩۵/١٠/٣٠١٣٩۶/١٠/٣٠١٣٩٧/١٠/٣٠١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠١۴٠٠/١٠/٣٠شرح

١,۴١۶,۶٣٢١,٢٨٣,١١٩١,۴٠٨,٨٧٩١,۴٢٧,٨۴٢٣,٠٢٠,١٢٧۴,١۶٩,٣٧۶۵,۶٩٢,٢٨۵مبلغ فروش

(٣,٠١٧,٩١٠)(١,٨۵٢,۴۵٧)(١,۵٣۶,٩٣١)(٩۶٢,٣١٩)(٨۵٩,٨۵٢)(٨٩٩,٨٩٩)(١,٠٢٢,٢٣۶)مبلغ بھاي تمام شده



اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

١.اصالح کمي و کیفي سبد محصوالت تولیدي منطبق با خواست بازار ٢.ايجاد انضباط در رفتار با بازار. ٣.طراحي و اجراي آمیزه بازار يابي و تبلیغات ۴. توسعه فعالیتھا و برنامه ھاي بخش تحقیقات
بازار

بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠ (میلیون لایر)شرح

۴١۵,٢۵٣۶٠١,۶٠۵مواد مستقیم مصرفي

٩٠,٣۶٩٩٩,٠٩٧دستمزدمستقیم تولید

٩٩۵,۵۴٣١,٢٢٢,۶۶١سربارتولید

١,۵٠١,١۶۵١,٩٢٣,٣۶٣جمع

(۶,۴٩٧)(١٩,٢٠۶)ھزينه جذب نشده درتولید

١,۴٨١,٩۵٩١,٩١۶,٨۶۶جمع ھزينه ھاي تولید

٣٨٩,٩٩٣٢٢٨,٠٠۴موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٣٠٠,١۴٢)(٢٢٨,٠٠۴)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠(١٠٢,۶٨۶)ضايعات غیرعادي

١,۵۴١,٢۶٢١,٨۴۴,٧٢٨بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١٣,٠٧٣١٧,۴٠۴موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٩,۶٧۵)(١٧,۴٠۴)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١,۵٣۶,٩٣١١,٨۵٢,۴۵٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

١,۵٣۶,٩٣١١,٨۵٢,۴۵٧جمع 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 ١٣٩٩/١٠/٣٠واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره



بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي تمام
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي تمام
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

سیمان
فله

٢۵,٢۶۶۶٨٨,٨٣٠.٨۴١٧,۴٠۴٧٧٠,٠۴١٨۶٣,۵٠۵.٩٧۶۶۴,٩٣۵٠٠٠٧٨٣,٩٩١٨۵٧,٩٩٩.۶۵۶٧٢,۶۶۴١١,٣١۶٨۵۴,٩٨۴.٠٩٩,۶٧۵تن

سیمان
پاکتي

٠٠٠۵۴٨,۵٣٣١,۵٠٠,۴٧٨.۵۵٨٢٣,٠۶٢٠٠٠٠٨٢٣,٠۶٢۵۴٨,۵٣٣٠٠تن

٠٠٠۴٩٠,۴٠٩٧٢٨,٢٣٧.٠۴٣۵٧,١٣۴٠٠٠۴٩٠,۴٠٩٧٢٨,٢٣٧.٠۴٣۵٧,١٣۴٠٠٠تنکلینکر

١٧,۴٠۴١,٨۴۵,١٣١٠١,٨۵٢,٨۶٠٩,۶٧۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

مواد اولیه داخلي:

١١۴,۴٩۴٧۶,٠٩١.٣٢٨,٧١٢٢,٠۶۴,۶٠٨٩٣,۴٣۵.١٧١٩٢,٩٠٧١,٨۴٩٩٢,١٢٨١٧٠,٣٣۶٢,١٧٧,٢۵٣١۴,٣۶٨.١١٣١,٢٨٣تنسنگ آھک

١۵٣,٩۶۵۴٩,٢۵١.۴۵٧,۵٨٣١,۵٣٨,١٣٩٨۶,٧٢۶.٨٨١٣٣,٣٩٨١,٠١۶,٩٣١٧٢,٢٣٧٧٣,۴۶٠۶٧۵,١٧٣١٠٠,٠٠۵.۴٨۶٧,۵٢١تنمارل(خاک رس)

٧,٧١٧٧۴٨,٩٩۵.٧٢۵,٧٨٠٧٩,٠٠٧١,٣١٢,٣٣٩.۴١١٠٣,۶٨۴٧٩,٩١٢١,٢٣٩,٨۶۴٩٩,٠٨٠۶,٨١٢١,۵٢۴,٣۶٨.٧۶١٠,٣٨۴تنسنگ آھن

١٨,٣۶۵۴۴٩,۴٩۶.٣٢٨,٢۵۵۶٠,٩٢٨۵۵۵,٢۴۵.۵۴٣٣,٨٣٠٧۴,٢١۶۵٢٢,١۵۶٣٨,٧۵٢۵,٠٧٧۶۵۶,۴٩٠.٠۵٣,٣٣٣تنسنگ گچ

١٠,٠٢٨٣۵٨,٣٩۶.۴٩٣,۵٩۴۵٠,٢٢٣٧۵۴,۵١۴.٨۶٣٧,٨٩۴٢٨,۶٣٩۵٨۴,٣٠۵١۶,٧٣٣٣١,۶١٢٧٨٣,٠٨٨.٧٢۴,٧۵۵تنسیلیس

٧٣,٠٠٠١,١٩١.٧٨٨٧٠٠٠٢۵,٠٠٠١,١٩٧٣٠۴٨,٠٠٠١,١٨٧.۵۵٧عددپاکت کاغذي

پاکت پالستیکي
داخلي

١,٩٨۶,٨٢٠١٢,١٧١.٢١٢۴,١٨٢١١,٣۶۴,۵۵۵٢٠,٨١١.۶۴٢٣۶,۵١۵١٠,٠٣١,١٧۵٢٠,٢۵٨٢٠٣,٢١٣٣,٣٢٠,٢٠٠١٧,٣١٣.۴١۵٧,۴٨۴عدد

٨,٢٨۵٣٠٧,١٨١.۶۵٢,۵۴۵٠٠٠٣٣١۵,۵٧٨١٨,٢٨٢٣٠٧,١٧٢.١٨٢,۵۴۴عددجامبوبگ



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

٢,٣٧٢,۶٧۴٢,٠٠٢,٧٧۵.٩۶۶٠,٧٣٨١۵,١۵٧,۴۶٠٢,٨٢٣,٠٧٣.۵٧٣٨,٢٢٨١١,٢۵٧,٧٢۵٢,٨۴٧,٧٢٣۶٠١,۶٠۵۶,٢٧٢,۴٠٩٣,۴٠٣,٩٩۴.٢١٩٧,٣۶١جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

جمع مواد اولیه
وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

۶٠,٧٣٨٧٣٨,٢٢٨۶٠١,۶٠۵١٩٧,٣۶١جمع 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
١٣٩٨/١٠/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٠/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٠/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٠/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

ھزينه حقوق و
دستمزد

۴۴٧,٧٩٧۵١۶,٨٠۶٠٨١,٢٨٢۶٩,٩٨٠٠

۶٣,٠٩۵۶۵,٢۶۴٠۵٠٧۶٣۴٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و سوخت)

٢٧۴,٣٠۵٣۴٧,٩٨١٠۴٠۵٣۶٢٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٣۶٩٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٠/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٠/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٠/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٠/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠١٨,٠۴٧۶,٠٩٢٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٣٨,٨۴٠٠٠٣٨٠,٠۶٩٣٣۵,١٩٨٠

١٧١,۵٠۶٢٩٢,۶١٠٠۶٢,۶٢٢١۵٨,۴٠۵٠ساير ھزينه ھا

٩٩۵,۵۴٣١,٢٢٢,۶۶١٠۵۴٣,٣٠١۵٧٠,۶٧١٠جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٠/٣٠

با توجه به افزايش ٢٠ درصدي نرخ ھاي فروش از ١٠ تیر ماه و با توجه به پیش بینی ھای انجام شده در بودجه سال ١۴٠٠ یش بینی میگردد به
میزان ۴٠ درصد در اردیبھشت ماه واضافه گردد .

نرخ خريد مواد
اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٠/٣٠

با توجه به پیش بینی انجام شده در بودجه ١۴٠٠ پیش بینی می گردد ھزینه ھای تامین مواد اولیه به طور متوسط بین ۶٠ الی ٧٠ درصد در قسمت
حمل مواد افزایش یابد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

طبق بودجه برآوردی ھزینه ھای بھای تمام شده بین ٣۵ تا ٧٠ درصد در کلیه عوامل بھای تمام شده افزایش خواھد داشت .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠١۴٠٠/١٠/٣٠شرح

٣٨٩٣٨۶۴٠۵تعداد پرسنل تولیدي شرکت

۶٨۵٨۶٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١,٠۴۶,۵١۶٧٠,۵٢٨٧۶١,٢٠٢٣٣,۵١٢دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٢٢,٧۶٠٣,٢۶۶٨۵,۵٨۶١٧,۴٨۵یوروداراییھای ارزی پایان دوره

۴,٠٠٠١۴,٠٠٠١دینار عراقداراییھای ارزی پایان دوره



١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٢۵۵,۴۵١۵۵,٠٠٠٩۶,٣٩٠۵٢,۶٠٩ریال عمانداراییھای ارزی پایان دوره

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

طبق بودجه برآوردی ھزینه ھای اداری و عمومی و فروش بین ٣۵ تا ٧٠ درصد در کلیه عوامل بھای تمام شده افزایش خواھد داشت .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

«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

- ١٣٩٩/١٠/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٠/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٩/١٠/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح
در تاريخ ١۴٠٠/١٠/٣٠

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

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠نام شرکت
شرکت در شرکت سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي
تمام
شده

سال مالي شرکت
سرمايه پذير

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

۵١٣٧١,٠٨۶٠۵١٣٧١,٠٨۶٢٣٧,٠۵٣صنايع سیمان نھاوند

٠۴,٠٩٩٠٠۴,٠٩٩٢٠٠سیمان تھران

٠٢,١٠٩٠١٠٢,٨٩٨٠سیمان ايالم

صنايع سیمان گیالن
سبز

١٠۵٨,٩٣٩٠١٠۵٨,٩٣٩٠

١٠٢,٢٠۴٠١٠٢,٢٠۴٢٧پريفاب



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٠/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٠/٣٠نام شرکت
شرکت در شرکت سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي
تمام
شده

سال مالي شرکت
سرمايه پذير

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

توسعه صادرات صنعت
سیمان

١١,٩٠۴١,٣٣٣١١,٩٠۴٣٠۴

مركز اموزش وتحقیقات
صنعتي ايران

٠١٢٨۴۵٠١٢٨٠

حمل ونقل پويا
مانشت بار ايالم

٢٣١٠١٣١٠

ساير شرکتھاي خارج
از بورس

٠۶١٠٠۶١٠

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.»

«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

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح

۶٨٢٢,۶٢٧سود تسعیر ارز

٠٣٧,٧٠٢درآمد حاصل از اضافي مواد اولیه

٠١١,۵۵٧ساير

۶٨٢۵١,٨٨۶جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح



١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح

١٩,٢٠۶۶,۴٩٧ھزينه ھاي جذب نشده

۵,٠٠٠١٠,٨٠٠ذخیره بیمه

٨,٩٨٢٣۶,٨۵٣ذخیره حقوق دولتي

٩٢,۵٢٩٠خالص کسري انبار

٠١,٣٩٠ساير

١٢۵,٧١٧۵۵,۵۴٠جمع

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

٢١۶۵۶,٨۶٣٧۶,٣٢١٠٠٧۶,٣٢١٠١١٨,٣۶۶تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

۶۵۶,٨۶٣٧۶,٣٢١٠٧۶,٣٢١٠١١٨,٣۶۶جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

١١٨,٣۶۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به وضعیت نقدينگي و تورم موجود، شركت مبلغ ٣۵٠ میلیارد لایر تسھیالت جديد در سال مالی منتھی به ٣٠ دی ١۴٠٠ دريافت نموده است .

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

پیش بیني مي گردد كه ھزينه مالي در سال مالی آتی تفاوت با اھمیتي نسبت به سال مورد گزارش نداشته باشد .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح



١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح

١,٣٧٨٢٣٧,۵٨۴سود سھام

١,٨٢٠٧,۶١٨سود سپرده ھاي بانکي

۶٢,٩٩٢٠سود حاصل از فروش سرمايه گذاري ھا

٠٠سود حاصل از فروش ضايعات

۴,۵۴۴٠ساير

٠٠سود حاصل از فروش داراپي ھا

٧٠,٧٣۴٢۴۵,٢٠٢جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٠/٣٠١٣٩٩/١٠/٣٠شرح

٠٠سود حاصل از فروش اقالم و لوازم

٠١٣,٩۴٨ساير اقالم

٠١٣,٩۴٨جمع

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

پیشنھاد ھیات مدیره در خصوص تقسیم سود مبلغ۴۶۵,١,٠٨۶,۵۶۴٣٠١,٧۴٠۶٠٨,١٧٧۴٢٧
١۶٨،٨٨٠ میلیون ریال می باشد .

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برنامه با اھمیتي كه در جداول فوق قید نشده باشد وجود ندارددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٠/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت



مانده مطالبات بابت فروش کلینکر و سیمان صادراتی در سال مالی ١٣٩۶ به شرکت سیمان مجان عمان معادل ٢۵۵،۴۵٠ ریال عمان ( مبلغ خالص ۵٢،۶٠٩ میلیون ریال ) بوده است که پس از عدم
حصول نتیجه در وصول مسالمت آمیز آن نسبت به اخذ وکیل محلی اقدام گردید. در نخستین مرحله در بھمن ماه ١٣٩٨ نسبت به برگشت زدن چک  تضمین ۵٠٠،٠٠٠ ریال عمانی اقدام شد و متعاقباً

از صادرکننده چک  (آقایان المعشنی و چیگل) نزد اداره پلیس عمان به دلیل صدور چک بالمحل شکایت شد.اداره پلیس و دادستانی عمان ضمن احضار آقایان چیگل و المعشنی به ایشان اعالم
کردند باید وجه چک  را پرداخت نمایند و در غیراین صورت نسبت به صدور قرار بازداشت علیه ایشان اقدام خواھد شد. با توجه به ھمه گیری کرونا و آثار آن بر پیگیری ھای حقوقی از یک سو، و طرح

ادعاھای متقابل از سوی آقایان المعشنی و چیگل که می توانست به بی اثر شدن آثار کیفری چک ھا بینجامد، مقرر گردید نسبت به صدور رأی اصالحی از دادگاه عمان اقدام شود .در نتیجه، پس از
اخذ وقت رسیدگی از دادگاه، در ١ نوامبر ٢٠٢٠ رأی اصالحی از سوی دادگاه عمان صادر گردید و آقای چیگل و المعشنی ملزم گردیدند شخصاً و متضامناً نسبت به پرداخت مبلغ ٩۶،٣٩٠ ریال عمان
طی ٣ قسط در تاریخ ھای ١٢ نوامبر ٢٠٢٠، ٢۵ نوامبر ٢٠٢٠ و ١ ژانویه ٢٠٢١ اقدام نمایند. ھم چنین، طی مصالحه نامه امضا شده با طرف ھای عمانی مقرر گردید مابقی مطالبات از طریق مراجعه به

داوری (ھیأت سه  نفره) حل وفصل گردد. مبلغ مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی با نرخ ۵٧٠،۵٩۶ ریال در حسابھا تسعیر شده است . ذخیره منظور شده از بابت سیمان مجان در حسابھای گروه
مبلغ ١٠۵،٠٣٠ میلیون ریال می باشد .

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


