
اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی

889,500سرمایه ثبت شده:البراتوارھاي رازکشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:درازکنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی تلفیقی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)432324کد صنعت

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

البراتوارھاي رازکبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. 1-صورت ھاي مالي مجموعه و شرکت البراتوارھاي رازک (سھامي عام) شامل صورت وضعیت ھاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399و صورت ھاي سود 

و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. 2-مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیات 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. 3-مسئولیت اين موسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي 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 صورت ھاي 
مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابـرسي شامل اجراي روش ھايـي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشاء 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 ارايه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي 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 ھیات مديره و 

نیز ارزيابي کلیت ارايه صورت ھاي مالي است. 
اين موسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب  شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. 

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

                        

اظھار نظر

 
                            4. 4- به نظر اين موسسه، صورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي  مجموعه و شرکت البراتوارھاي رازک (سھامي عام)  در تاريخ 30 اسفند 

ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي مجموعه 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. 

 

 
                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            5. 5-مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیات مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. 
 اظھار نظر اين موسسه نسبت به صورت ھاي مالي، در برگیرنده اظھار نظر نسبت به ساير اطالعات نیست و نسبت به آن ھیج 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

 
                            6. 6-مفاد ماده 240 اصالحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سھام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سھام، 

رعايت نشده است.
7. 7-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 11 خرداد ماه 1399، انجام مواردي به ھیات مديره تکلیف شده که اقدامات صورت گرفته به شرح بند  6 اين 

گزارش ھنوز به نتیجه قطعي منجر نشده است.
8. 8-معامالت مندرج در يادداشت 1-34 صورت ھاي مالي، به عنوان کلیه معامالت مشمول مفاد ماده ١٢٩ اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و 
توسط ھیات مديره شرکت به اطالع اين موسسه رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مورد، ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از ھیأت مديره و عدم 

شرکت مدير ذينفع در تصمیم گیري رعايت شده، نظر اين موسسه به شواھدي حاکي از اين که معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام 
نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. 9-گزارش ھیات مديره درباره 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 موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مالي مندرج در 

گزارش مذکور مرتبط با عملیات سال 1399 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب ھیات مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-عملیات شرکت از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار تھران مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و در اين ارتباط مالحظه گرديده که مفاد 

دستورالعمل انضباطي در مورد پرداخت به موقع سود سھام رعايت نشده است. ضمنا  در رسیدگي  ھاي انجام شده به مواردي که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل 
حاکمیت شرکتي شرکت ھاي پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ايران، که بخش ھايي از آن از تاريخ 12/08/1397 الزم االجرا گرديده، برخورد نشده است.

11. 11-در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل ھاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران، با توجه به محدوديت ھاي ذاتي کنترل ھاي داخلي و 
نوع فعالیت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اھمیت در کنترل ھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.

12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک 
لیست ھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و به مورد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت مفاد آن برخورد نشده 

است. ضمنا  اقدامات مرتبط با رعايت دستورالعمل شوراي عالي مبارزه با پولشويي و آيین نامه ذيربط، ابالغي مورخ 18/02/1398، به طور کامل رعايت شده است.
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صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٧,۴٨۶,٠۵۴۴,۶٧٨,۵٢۴۶٠درآمدھای عملیاتی

(۵۵)(٢,٣۵٩,٢٢١)(٣,۶۶٢,١٠٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣,٨٢٣,٩۴٧٢,٣١٩,٣٠٣۶۵سود (زيان) ناخالص

(۶۴)(١۵٩,٠٣٣)(٢۶٠,٢٧٠)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٢٣,۵٣٨۵,۶٩٨٣١٣ساير درآمدھا

۴۴(١٧,٨۵١)(١٠,٠١٩)سایر ھزینه ھا

٣,۵٧٧,١٩۶٢,١۴٨,١١٧۶٧سود (زيان) عملیاتي

(١٠٢)(٣٧٨,٧٧٨)(٧۶۵,٧٧٧)ھزينه  ھاى مالى

٨٢,٨۴٧٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(٣١)۴,١٣۴۵,٩۶٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٢,٨٩٨,۴٠٠١,٧٧۵,٢٩٩۶٣سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٧٩۴,۵٣٣٣٨٧,٧١٠١٠۵سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

٣,۶٩٢,٩٣٣٢,١۶٣,٠٠٩٧١سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(۵٩)(٢۶٣,٣٧١)(۴١٩,٧۶٩)سال جاری

--(٣٢,۴۴٧)٠سال ھای قبل

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

٠٠٠مالکان شرکت اصلی

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,۴٣٧٢,٠۴٧۶٨عملیاتی (ریال)

٢۴٩۵٢٣٧٩غیرعملیاتی (ریال)

٣,۶٨۶٢,٠٩٩٧۶ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٣,۶٨۶٢,٠٩٩٧۶سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,۶٨٠٢,٠٩٩٧۵سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٨٨٩,۵٠٠٨٨٩,۵٠٠سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح



حسابرسی شده درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵سود (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

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

٠٠٠مالکان شرکت اصلی

٣,٢٧٣,١۶۴١,٨۶٧,١٩١٧۵منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

۴۵٨,٩٨١٣١٩,۶٨٧٣١٣,٨٩۵۴۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠سرقفلی

٢۵,١۵٩٢,٠۶۵٢,٠۵٨١,١٢٢دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

١,١١۴,۵٧٣۴٧۴,٣۴١١٩٨,٩۴٠۴۶٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

١۵,٧٠٨٨,٧٩۴۶,۴١٧١۴۵دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا



به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١,۶١۴,۴٢١٨٠۴,٨٨٧۵٢١,٣١٠٢١٠جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٩٨۴,١۴٨۴٠٨,٩١٠٢٢٩,٢٨۶٣٢٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣,٠۵٧,٠٠٢١,۵١٧,١٨٧٨٢۴,٢٧٩٢٧١موجودی مواد و کاال

۵,٩۴۶,٢۶۴۴,٠۴٠,٢۵٩٣,٣٢٣,٣٢٩٧٩دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۴١)١۵٧,٠۵٩١١٢,٣٢٠٢۶۵,٢٢۴موجودی نقد

١٠,١۴۴,۴٧٣۶,٠٧٨,۶٧۶۴,۶۴٢,١١٨١١٩

٨٢,٨٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٠,٢٢٧,٢٧٣۶,٠٧٨,۶٧۶۴,۶۴٢,١١٨١٢٠جمع دارایی ھای جاری

١١,٨۴١,۶٩۴۶,٨٨٣,۵۶٣۵,١۶٣,۴٢٨١٢٩جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٨٨٩,۵٠٠۵٩٣,٠٠٠۵٩٣,٠٠٠۵٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٢,١٩٢٠٠صرف سھام خزانه

٨٨,٩۵٠۵٩,٣٠٠۵٩,٣٠٠۵٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٣,٧٨٠,٠٨٩٢,١۶٧,٣٢۶١,٢۴٠,٠٣٨٢٠۵سود (زيان) انباشته

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

(٩۶,۵٩٣)٠٠--

۴,۶۶۴,١٣٨٢,٨١٩,۶٢۶١,٨٩٢,٣٣٨١۴۶حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی



به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠منافع فاقد کنترل

۴,۶۶۴,١٣٨٢,٨١٩,۶٢۶١,٨٩٢,٣٣٨١۴۶جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١٢۴,٠۵٨٩٣,٧٧٧٧١,٢١۴٧۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٢۴,٠۵٨٩٣,٧٧٧٧١,٢١۴٧۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٧٧٧,۵١٣۵٩۶,٠۶١٢۶٠,٧٧١١٩٨پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

۴٢٢,٧۶۶٢٩۶,۵٢٣١٧٣,٧٨۵١۴٣مالیات پرداختنی

(٨)٧۶٢,٨۴۶٧٨٢,٨۴٨٨٢٧,٧۵١سود سھام پرداختنی

۴,٩۵۵,٠٧۶٢,١٧٨,٠١٧١,٨۴٠,٠۵۵١۶٩تسھیالت مالی

١٣٠,۴٧۵١١٢,۴٣۶٩٧,۵١۴٣۴ذخایر

۴,٨٢٢۴,٢٧۵٠پیش دریافت ھا

٧,٠۵٣,۴٩٨٣,٩٧٠,١۶٠٣,١٩٩,٨٧۶١٢٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

٧,٠۵٣,۴٩٨٣,٩٧٠,١۶٠٣,١٩٩,٨٧۶١٢٠جمع بدھی ھای جاری

٧,١٧٧,۵۵۶۴,٠۶٣,٩٣٧٣,٢٧١,٠٩٠١١٩جمع بدھی ھا

١١,٨۴١,۶٩۴۶,٨٨٣,۵۶٣۵,١۶٣,۴٢٨١٢٩جمع 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 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

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠١,٢۴٠,٠٣٨٠١,٨٩٢,٣٣٨٠١,٨٩٢,٣٣٨مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

مانده تجدید ارائه شده در
١٣٩٨/٠١/٠١

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠١,٢۴٠,٠٣٨٠١,٨٩٢,٣٣٨٠١,٨٩٢,٣٣٨

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

١,٨۶٧,١٩٣١,٨۶٧,١٩٣٠١,٨۶٧,١٩٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١,٨۶٧,١٩٣٠١,٨۶٧,١٩٣٠١,٨۶٧,١٩٣

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١,٨۶٧,١٩٣٠١,٨۶٧,١٩٣٠١,٨۶٧,١٩٣

(٩٣٩,٩٠۵)٠(٩٣٩,٩٠۵)(٩٣٩,٩٠۵)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



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

٠٠٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

مانده تجدید ارائه شده در
١٣٩٨/١٢/٢٩

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠٢,١۶٧,٣٢۶٠٢,٨١٩,۶٢۶٠٢,٨١٩,۶٢۶

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

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

٣,٢٧٣,١۶٣٣,٢٧٣,١۶٣٠٣,٢٧٣,١۶٣

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از
کسر مالیات

٠٠٠٠٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٣,٢٧٣,١۶٣٠٣,٢٧٣,١۶٣٠٣,٢٧٣,١۶٣

(١,٣٣۴,٢۵٠)٠(١,٣٣۴,٢۵٠)(١,٣٣۴,٢۵٠)سود سھام مصوب

٠٠٠(٢٩۶,۵٠٠)٢٩۶,۵٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١٧٧,۵٧۴)٠(١٧٧,۵٧۴)(١٧٧,۵٧۴)خرید سھام خزانه

٨٠,٩٨١٨٠,٩٨١٠٨٠,٩٨١فروش سھام خزانه

سود (زیان) حاصل از فروش سھام
خزانه

٢,١٩٢٢,١٩٢٠٢,١٩٢

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠(٢٩,۶۵٠)٢٩,۶۵٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴,۶۶۴,١٣٨٠۴,۶۶۴,١٣٨(٩۶,۵٩٣)٨٨٩,۵٠٠٠٠٢,١٩٢٨٨,٩۵٠٠٠٠٣,٧٨٠,٠٨٩مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--٢٠٣,۵٨٢(٢٨۴,٩۶٠)نقد حاصل از عملیات

(٧٠)(١٧٣,٠٧٩)(٢٩٣,۵٢۶)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٣٠,۵٠٣(۵٧٨,۴٨۶)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١,٧٣٨٨٠٢,٠٧٣دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(۴٩٩)(۴۴,۵۴٨)(٢۶۶,٩٣٨)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

(١٨,٧۵٨)(١٢٣)(٢٣,١٩۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

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

٠٠٠دریافت 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

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٣۴٧,٠٠۴١۵١,۵۴١١٢٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(٨٩)۴٢٠٣,٨٧٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۴٧)۵٩,٠٢٩١١٠,٨٢٩جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--١۴١,٣٣٢(۵١٩,۴۵٧)جریان 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

٢,١٩٢٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

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

٠٠٠

٨٠,٩٨١٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(١٧٧,۵٧۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

١٣,٧٠٠,۶٨٠٧,١٨٩,٩٠٨٩١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۶٠)(۶,٨٨١,٨٢۴)(١١,٠١۵,۵٣٨)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩٣)(٣۴٨,٩٠٠)(۶٧٣,٨۶٠)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

(۴٢٨)(٢۵۶,۴٩٠)(١,٣۵۴,٢۵٢)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

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

--(٢٩٧,٣٠۶)۵۶٢,۶٢٩جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(١۵۵,٩٧۴)۴٣,١٧٢خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(۵٨)١١٢,٣٢٠٢۶۵,٢٢۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(۴٩)١,۵۶٧٣,٠٧٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

١۵٧,٠۵٩١١٢,٣٢٠۴٠مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٧۶٧,۵٣٣معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٧,۴٨۶,٠۵۴۴,۶٧٨,۵٢۴۶٠درآمدھای عملیاتی

(۵۵)(٢,٣۵٩,٢٢١)(٣,۶۶٢,١٠٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣,٨٢٣,٩۴٧٢,٣١٩,٣٠٣۶۵سود (زيان) ناخالص

(۶۴)(١۵٩,٠٣٣)(٢۶٠,٢٧٠)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٢٣,۵٣٨۵,۶٩٨٣١٣ساير درآمدھا

۴۴(١٧,٨۵١)(١٠,٠١٩)سایر ھزینه ھا

٣,۵٧٧,١٩۶٢,١۴٨,١١٧۶٧سود (زيان) عملیاتي

(١٠٢)(٣٧٨,٧٧٨)(٧۶۵,٧٧٧)ھزينه  ھاى مالى

٣۴٧,٠٠۴١۵١,۵۴١١٢٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٨٧,٠۶٧۵,٩۴۴١,٣۶۵سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٣,٢۴۵,۴٩٠١,٩٢۶,٨٢۴۶٨سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(۵٩)(٢۶٣,٣٧١)(۴١٩,٧۶٩)سال جاری

--(٣٢,۴۴٧)٠سال ھای قبل

٢,٨٢۵,٧٢١١,۶٣١,٠٠۶٧٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٢,٨٢۵,٧٢١١,۶٣١,٠٠۶٧٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,۴٣٧٢,٠۴٧۶٨عملیاتی (ریال)

(١٩)(٢١۴)(٢۵۵)غیرعملیاتی (ریال)

٣,١٨٢١,٨٣٣٧۴ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٣,١٨٢١,٨٣٣٧۴سود (زيان) پايه ھر سھم

٣,١٧٧١,٨٣۴٧٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٨٨٩,۵٠٠٨٨٩,۵٠٠سرمایه

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

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

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

٢,٨٢۵,٧٢١١,۶٣١,٠٠٧٧٣سود (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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

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

٢,٨٢۵,٧٢١١,۶٣١,٠٠٧٧٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی نشدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

۴۵٨,٩٨١٣١٩,۶٨٧٣١٣,٨٩۵۴۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٢۵,١۵٩٢,٠۶۵٢,٠۵٨١,١١٨دارایی ھای نامشھود

٢٧٩,٠١٧٨۶,٢٢٨۴٧,٠١٢٢٢۴سرمایه گذاری ھای بلندمدت

١۵,٧٠٨٨,٧٩۴۶,۴١٧٧٩دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٧٧٨,٨۶۵۴١۶,٧٧۴٣۶٩,٣٨٢٨٧جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٩٨۴,١۴٨۴٠٨,٩١٠٢٢٩,٢٨۶١۴١سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣,٠۵٧,٠٠٢١,۵١٧,١٨٧٨٢۴,٢٧٩١٠١موجودی مواد و کاال

۵,٩۴۶,٢۶۴۴,٠۴٠,٢۵٩٣,٣٢٣,٣٢٩۴٧دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١۵٧,٠۵٩١١٢,٣٢٠٢۶۵,٢٢۴۴٠موجودی نقد

١٠,١۴۴,۴٧٣۶,٠٧٨,۶٧۶۴,۶۴٢,١١٨۶٧

٨٢,٨٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٠,٢٢٧,٢٧٣۶,٠٧٨,۶٧۶۴,۶۴٢,١١٨۶٨جمع دارایی ھای جاری

١١,٠٠۶,١٣٨۶,۴٩۵,۴۵٠۵,٠١١,۵٠٠۶٩جمع دارایی ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی نشدهحسابرسی شده

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٨٨٩,۵٠٠۵٩٣,٠٠٠۵٩٣,٠٠٠۵٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٢,١٩٢٠٠صرف سھام خزانه

٨٨,٩۵٠۵٩,٣٠٠۵٩,٣٠٠۵٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٢,٩۴۴,۵٣٣١,٧٧٩,٢١٣١,٠٨٨,١١١۶۵سود (زيان) انباشته

--٠٠(٩۶,۵٩٣)سھام خزانه

٣,٨٢٨,۵٨٢٢,۴٣١,۵١٣١,٧۴٠,۴١١۵٧جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١٢۴,٠۵٨٩٣,٧٧٧٧١,٢١۴٣٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٢۴,٠۵٨٩٣,٧٧٧٧١,٢١۴٣٢جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٧٧٧,۵١٣۵٩۶,٠۶١٣۵٨,٢٨۴٣٠پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

۴٢٢,٧۶۶٢٩۶,۵٢٣١٧٣,٧٨۵۴٣مالیات پرداختنی

(٣)٧۶٢,٨۴۶٧٨٢,٨۴٨٨٢٧,٧۵١سود سھام پرداختنی

۴,٩۵۵,٠٧۶٢,١٧٨,٠١٧١,٨۴٠,٠۵۵١٢٨تسھیالت مالی

١٣٠,۴٧۵١١٢,۴٣۶٠١۶ذخایر



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی نشدهحسابرسی شده

۴,٨٢٢۴,٢٧۵٠١٣پیش دریافت ھا

٧,٠۵٣,۴٩٨٣,٩٧٠,١۶٠٣,١٩٩,٨٧۵٧٨

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠٠

٧,٠۵٣,۴٩٨٣,٩٧٠,١۶٠٣,١٩٩,٨٧۵٧٨جمع بدھی ھای جاری

٧,١٧٧,۵۵۶۴,٠۶٣,٩٣٧٣,٢٧١,٠٨٩٧٧جمع بدھی ھا

١١,٠٠۶,١٣٨۶,۴٩۵,۴۵٠۵,٠١١,۵٠٠۶٩جمع 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

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠١,٠٨٨,١١١٠١,٧۴٠,۴١١مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠١,٠٨٨,١١١٠١,٧۴٠,۴١١مانده 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

١,۶٣١,٠٠٧١,۶٣١,٠٠٧

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١,۶٣١,٠٠٧٠١,۶٣١,٠٠٧

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١,۶٣١,٠٠٧٠١,۶٣١,٠٠٧



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

(٩٣٩,٩٠۵)(٩٣٩,٩٠۵)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

۵٩٣,٠٠٠٠٠٠۵٩,٣٠٠٠٠٠١,٧٧٩,٢١٣٠٢,۴٣١,۵١٣مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

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

٢,٨٢۵,٧٢٠٢,٨٢۵,٧٢٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٢,٨٢۵,٧٢٠٠٢,٨٢۵,٧٢٠

(١,٣٣۴,٢۵٠)(١,٣٣۴,٢۵٠)سود سھام مصوب

(٢٩۶,۵٠٠)(٢٩۶,۵٠٠)٠٠٠افزایش سرمایه

٢٩۶,۵٠٠٠٠٢٩۶,۵٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١٧٧,۵٧۴)(١٧٧,۵٧۴)خرید سھام خزانه

٨٠,٩٨١٨٠,٩٨١فروش سھام خزانه

٢,١٩٢٢,١٩٢سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و
زیان انباشته

٠٠٠٠٠



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

٠(٢٩,۶۵٠)٢٩,۶۵٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣,٨٢٨,۵٨٢(٩۶,۵٩٣)٨٨٩,۵٠٠٠٠٢,١٩٢٨٨,٩۵٠٠٠٠٢,٩۴۴,۵٣٣مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--٢٠٣,۵٨٢(٢٨۴,٩۶٠)نقد حاصل از عملیات

(٧٠)(١٧٣,٠٧٩)(٢٩٣,۵٢۶)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٣٠,۵٠٣(۵٧٨,۴٨۶)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١,٧٣٧٨٠٢,٠٧١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(۴٩٩)(۴۴,۵۴٨)(٢۶۶,٩٣٨)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

(١٨,٧۵٨)(١٢٣)(٢٣,١٩۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٣۴٧,٠٠۴١۵١,۵۴١١٢٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(٨٩)۴٢١٣,٨٧٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۴٧)۵٩,٠٢٩١١٠,٨٢٩جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--١۴١,٣٣٢(۵١٩,۴۵٧)جريان 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

٢,١٩٢٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٨٠,٩٨١٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(١٧٧,۵٧۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

١٣,٧٠٠,۶٨٠٧,١٨٩,٩٠٨٩١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۶٠)(۶,٨٨١,٨٢۴)(١١,٠١۵,۵٣٨)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٩٣)(٣۴٨,٩٠٠)(۶٧٣,٨۶٠)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

(۴٢٨)(٢۵۶,۴٩٠)(١,٣۵۴,٢۵٢)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--(٢٩٧,٣٠۶)۵۶٢,۶٢٩جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(١۵۵,٩٧۴)۴٣,١٧٢خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(۵٨)١١٢,٣٢٠٢۶۵,٢٢۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

(۴٩)١,۵۶٧٣,٠٧٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

١۵٧,٠۵٩١١٢,٣٢٠۴٠مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٧۶٧,۵٣٣معامالت غیرنقدی

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

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

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در دوره

١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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:

گروه
کپسول
انساني

۶٩٧,٨۴۴٠(۴۶۶,۴٠٧)٧١٣,٨٧٢٣,٠٠٨,۵٩٣٣٨۶,٩٧۵.٢۴١,١۶۴,٢۵١(٣۴٨,۶٢٢)٣,٣٧٢,۴٣٧٣١۵,٠۵٢.٢٩١,٠۶٢,۴٩۴دولت١٠٠عددي

گروه قرص
انساني

١,٢۵۴,٢٨۶٠(١,۶٨٨,٢١١)٩۴۶,۵٨٩٢٠,٣٢٧,۶۴٠١۴۴,٧۵٣.۵٢,٩۴٢,۴٩٧(١,٠٣٨,۵٠٠)١۵,۴۵٩,٠٢۶١٢٨,۴٠٩.٧١١,٩٨۵,٠٨٩دولت١٠٠عددي

گروه نیمه
جامدات
انساني

١٢٧,٢٨۶٠(٢١۶,٨١١)١٠٩,٧١۵۶,٢٨۶,٧٣١۵۴,٧٣٣.٨۵٣۴۴,٠٩٧(١٩٠,٠٩٧)۶,۶۵٢,٧٢٧۴۵,٠۶۶.٠٣٢٩٩,٨١٢دولتعدد

گروه شربت
انساني

٣١۵,۶۴٣٠(٣٣١,۴۴٩)٢٩٢,۵٨٣٧,٧۵۵,٠۴۴٨٣,۴۴١.۴۴۶۴٧,٠٩٢(٢٧١,٣١١)٩,٣۶٨,۵٠۴۶٠,١٩٠.۴۵۶٣,٨٩۴دولتعدد

گروه
مکملھاي

دامي

٣٠,۴۵٣٠(٨٢,۶۶۴)٣٢,٣۴٢۶۴۴,٩۶٠١٧۵,٣٨۶.٠٧١١٣,١١٧(۵۶,٣٧٩)۵٩٩,٠۵۵١۴٨,١٠١.۵٩٨٨,٧٢١دولتکیلوگرم



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در دوره

١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

گروه
ويالھاي

دامي

٢,۶٧۶,١٨٧٠(٨٣٧,٢٧۵)۶٨٨,٢٣٠٧,٧٨٩,۵١٢۴۵١,٠۵٠.٣۴٣,۵١٣,۴۶٢(۴٣۴,۵٠٢)٧,۴۴٧,۵٧٩١۵٠,٧۵١.٢٧١,١٢٢,٧٣٢دولتعدد

۵,١٠١,۶٩٩٠(٣,۶٢٢,٨١٧)٢,٧٨٣,٣٣١۴۵,٨١٢,۴٨٠٨,٧٢۴,۵١۶(٢,٣٣٩,۴١١)۴٢,٨٩٩,٣٢٨۵,١٢٢,٧۴٢جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

گروه
کپسول
انساني

٢١,٩١٧٠(٢٣,٧۴٣)١,٨۵۴١۶٨,٢۵٢٢٧١,٣٧٨.۶۵۴۵,۶۶٠(١,١٣٢)٢٠,٧٩٩١۴٣,۵۶۴.۵٩٢,٩٨۶دولت١٠٠عددي

گروه قرص
انساني

۵,١١١٠(٩,۴٩١)١١,٩٣۶٢٢٩,٩٨۴۶٣,۴٩١.٣٧١۴,۶٠٢(٢,٩١١)۵٣,۴۶۶٢٧٧,۶٩٠.۴٩١۴,٨۴٧دولت١٠٠عددي

گروه نیمه
جامدات
انساني

٢,١٢٨٠(۶,٠۵۶)٩٢۴٩١٧٨,٩٢۴,٧۵۴.۶٣٨,١٨۴(٧,۵۵٢)٢٠٠,٠۴۴۴٢,٣٧٠.۶٨٨,۴٧۶دولتعدد

گروه شربت
انساني

١,٧٠٢٠٠٠٠٠٠(٨,٢١۵)١۵٠,٨۶۴۶۵,٧٣۴.٧٩,٩١٧دولتعدد

گروه
مکملھاي

دامي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دولتکیلوگرم

گروه
ويالھاي

دامي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دولتعدد

٢٩,١۵۶٠(٣٩,٢٩٠)١۶,۴١۶٣٩٩,١۵٣۶٨,۴۴۶(١٩,٨١٠)۴٢۵,١٧٣٣۶,٢٢۶جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠(١٧۴,٨٢۶)٠(١٧۴,٨٢۶)٠(۴۴,۶١۴)٠(۴۴,۶١۴)٠برگشت از فروش

٠(١,١٣٢,٠٨٢)٠(١,١٣٢,٠٨٢)٠٠(۴٣۵,٨٣٠)٠(۴٣۵,٨٣٠)تخفیفات



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در دوره

١٢ ماھه منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

٣,٨٢٣,٩۴٧٠(٣,۶۶٢,١٠٧)٢,٣١٩,٣٠٣۴۶,٢١١,۶٣٣٧,۴٨۶,٠۵۴(٢,٣۵٩,٢٢١)۴٣,٣٢۴,۵٠١۴,۶٧٨,۵٢۴جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١,٩۴٧,٢٨۴٢,٠۴١,۴٢۶٢,۴١٧,۶٨٠٣,١٧١,٠٨٩۴,۶٧٨,۵٢۴٧,۴٨۶,٠۵۴٠مبلغ فروش

٠(٣,۶۶٢,١٠٧)(٢,٣۵٩,٢٢١)(١,٣٨٨,۴۴١)(١,٢۶٣,٣۴۵)(١,٠۶٣,۴٢٨)(١,١۵۵,٠٧٨)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

ضمن تمرکز بر تامین مواد اولیه با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر گشور ، افزایش تولید و فروش نیز جز اھداف راھبردی مدیریت می باشد .

بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٧۴٢,٣۴۴٢,٨١۵,١۵۶مواد مستقیم مصرفي

١۵٧,۴٠٩٢٣٨,٣۶۴دستمزدمستقیم تولید

۴٩۵,٠۵٣٧٨١,۶٧۶سربارتولید

٢,٣٩۴,٨٠۶٣,٨٣۵,١٩۶جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٢,٣٩۴,٨٠۶٣,٨٣۵,١٩۶جمع ھزينه ھاي تولید

٩٨,١٩٢١١۵,٣٣۵موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٢٨٠,۵۶١)(١١۵,٣٣۵)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠(۵۵۴)ضايعات غیرعادي

٢,٣٧٧,١٠٩٣,۶۶٩,٩٧٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۵٢,١٨٨٧٠,٠٧۶موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(١٠٧,٣۴٩)(٧٠,٠٧۶)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٢,٣۵٩,٢٢١٣,۶٣٢,۶٩٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٢٩,۴١٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٢,٣۵٩,٢٢١٣,۶۶٢,١٠٧جمع 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠واحد

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

گروه
کپسول
انساني

۶,٨۴٣(١٩٠,٩٢١.٢٧)(٣۵,٨۴٢)١٠٠۶١,٠٠٠١٢٧,١٩۶.٧٢٧,٧۵٩٢,٩١١,٧۵١١۶٨,٠٢٠.۵۵۴٨٩,٢٣۴٠٠٠٣,٠٠٨,۵٩٣١۶٢,٩١۶.۶٩۴٩٠,١۵٠عددي

گروه
قرص

انساني

۴٣٣,٢٠٠۶٠,۵٠٣.٢٣٢۶,٢١٠٢٠,۶٧٩,٠۵٨٨٣,٠٣۵.٧۵١,٧١٧,١٠١٠٠٠٢٠,۴٩۵,٨٩٢٨٢,٨٣١.٣٣١,۶٩٧,٧٠٢۶١۶,٣۶۶٧٣,٩٩۶.۶٢۴۵,۶٠٩عدد

گروه نیمه
جامدات
انساني

٨٢٣,٠٠٠١,٢۴٣.٠١١,٠٢٣۶,۴٢۶,٢۶۶٣۴,٧۴۵.۵٣٢٢٣,٢٨۴٠٠٠۶,۵١۶,٧١۵٣۴,١٩٩.٢٩٢٢٢,٨۶٧٧٣٢,۵۵١١,٩۶۵.٧٣١,۴۴٠عدد

گروه
شربت

انساني

١,٠۵٢,٠٠٠۵,٩۴١.٠۶۶,٢۵٠٧,۶۶٧,٨١٨۴۴,٧٢٨.۶٣٣۴٢,٩٧١٠٠٠٧,٧۵۵,٩۶١۴٢,٧٣۴.٧۴٣٣١,۴۴٩٩۶٣,٨۵٧١٨,۴٣٨.۴٢١٧,٧٧٢عدد

گروه
مکملھاي

دامي

١٨۵,٢۴۵١٢١,٩١۴.٢٢٢٢,۵٨۴۵٢٧,٧١٠١۵٨,۶٢۵٨٣,٧٠٨٠٠٠۶۴۴,٩۶٠١٢٨,١۶٩.١٩٨٢,۶۶۴۶٧,٩٩۵٣۴٧,۴٩۶.١۴٢٣,۶٢٨کیلوگرم



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحد

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

گروه
ويالھاي

دامي

٣٢٢,٣٠٠١٩,٣٩١.٨٧۶,٢۵٠٨,٢٧۴,٩٠٢١٠١,٨٨۴.٢٣٨۴٣,٠٨٢٠٠٠٧,٧٨٩,۵١٢١٠٧,۴٨٧.۴٨٨٣٧,٢٧۵٨٠٧,۶٩٠١۴,٩٢٧.٧۶١٢,٠۵٧عدد

٧٠,٠٧۶٣,۶٩٩,٣٨٠٠٣,۶۶٢,١٠٧١٠٧,٣۴٩جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

مواد اولیه داخلي:

٨٨,٧٧٣٢,۶٨٠,٠٩۴.١٧٢٣٧,٩٢٠١٣٧,۶٢٠۵,١٧٧,٢٠۵.٣۵٧١٢,۴٨٧١٧٢,۴٢۵٠٧٠٨,١٨۵۵٣,٩۶٨۴,۴٨٨,٢۵٢.٣٢۴٢,٢٢٢کیلوگرممواد مؤثره انساني

۴٧,٨١٢۴٧١,٩۵٢.۶۵٢٢,۵۶۵٧۶,٩٧۶۵,۶١٣,١۵٢.١۵۴٣٢,٠٧٨١١١,٢٠٠٠٢۶١,٢٣٨١٣,۵٨٨١۴,٢٣٣,۵١۴.٨٧١٩٣,۴٠۵کیلوگرممواد مؤثره دامي

٣۵,٧١٢,١۴۶٨٣.٨١٢,٩٩٣۶٧,٢۶٨,٨٢٨۴,٠٣٧.٣٧٢٧١,۵٨٩٨۵,۴٣٢,۵٠٠٠١٣٧,٩١۴١٧,۵۴٨,۴٧۴٧,٧٨٨.٠٣١٣۶,۶۶٨کیلوگرممواد اولیه انساني

کیلومواد اولیه دامي
گرم

۶٩,۵٠٢,۴۶۶۴۴٣.٨٣٣٠,٨۴٧١٠٨,۵٩٧,۶٠۴١,٨۶٨.٨٨٢٠٢,٩۵۶١۶٢,۴٢٣,٢٠٠٠٧٢,٠٣٧١۵,۶٧۶,٨٧٠١٠,٣١٨.٧٧١۶١,٧۶۶

مواد بسته بندي
انساني

٢٩٣,۴٩۶۵٨١,٣٢٣.٠٨١٧٠,۶١۶۴٧۵,۵٩۶۴٧۵,۵٣١.٧۵٢٢۶,١۶١۴٣۵,۶٠٠٠١٧۶,٨۴٩٣٣٣,۴٩٢۶۵٩,۴٧٠.٠٩٢١٩,٩٢٨کیلوگرم

مواد بسته بندي
دامي

١٧۴,٠٩۴۴٣۶,١٨٩.۶۴٧۵,٩٣٨٢٩٣,٨٩٣۴۴٠,٨۴۴.١٢١٢٩,۵۶١٣۵٢,۴٠٠٠١١٨,۵٩٣١١۵,۵٨٧٧۵١,٨۶۶.۵۶٨۶,٩٠۶کیلوگرم

جمع مواد اولیه
داخلي:

١٠۵,٨١٨,٧٨٧۴,١٧٠,٠٨٧.١٨۵۴٠,٨٧٩١٧۶,٨۵٠,۵١٧١١,٧١٢,۶٣٩.۶٢١,٩٧۴,٨٣٢٢۴٨,٩٢٧,٣٢۵٠١,۴٧۴,٨١۶٣٣,٧۴١,٩٧٩٢٠,١۵١,٢١٠.۶١١,٠۴٠,٨٩۵

مواد اولیه وارداتي:



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

٨٣,٠۵٢١,۵٢٩,۵۴٧.٧۵١٢٧,٠٣٢۵٩,٩٢١٩,٢٢٧,٨۶۶.۶٩۵۵٢,٩۴٣١٣٢,٩٠٠٠۶٣۵,۴۶٣١٠,٠٧٣۴,۴١٨,٩۴١.٧٣۴۴,۵١٢کیلوگرممواد مؤثره انساني

۶٩,٧۶٩۴٠٣,۵۶٠.٣٢٢٨,١۵۶٣۶,١۴۴٩,٠٣٣,٨٠٩.٢١٣٢۶,۵١٨١٠٣,۴٠٠٠٢١٣,٧۴١٢,۵١٣۵۶,٠٨١,۵٧۵.٨١١۴٠,٩٣٣کیلوگرممواد مؤثره دامي

١٣,۴٩۴,٩٧٧٨٨٧.١۴١١,٩٧٢٢۶,٩٠٧,۵٣٠٨,٢۵٨.٢٨٢٢٢,٢١٠٣٨,۵٢٢,٠٠٠٠١١٢,٨۴٠١,٨٨٠,۵٠٧۶۴,۵٢۶.٢٢١٢١,٣۴٢کیلوگرممواد اولیه انساني

کیلومواد اولیه دامي
گرم

٣٧,١١۴,٩٢١۴۴۴.٧۵١۶,۵٠٧۴۶,٩١۴,١۶۵٣,۵٣٩.۵٧١۶۶,٠۵۶۶۵,۶۶۶,٠٠٠٠۵٨,٩۴٠١٨,٣۶٣,٠٨۶۶,٧٣٢.١۵١٢٣,۶٢٣

مواد بسته بندي
انساني

١٧۴,٧٩٧١,٠٠٠,۵٠٩.١۶١٧۴,٨٨۶٢١٣,٩۵٨٨۶۴,٨۴٢.۶٣١٨۵,٠۴٠٢٩٣,۵٠٠٠٢٢٢,٣٢۵٩۵,٢۵۵١,۴۴۴,۵۵۴.٠٩١٣٧,۶٠١کیلوگرم

مواد بسته بندي
دامي

۶٢,٩٩٠۶۶١,۵۴٩.۴۵۴١,۶٧١١٣٩,۴٨٧۶٧١,۴١٠.٢۴٩٣,۶۵٣١٠٢,٣٠٠٠٩٧,٠٣١١٠٠,١٧٧٣٨٢,٢۵٣.۴١٣٨,٢٩٣کیلوگرم

جمع مواد اولیه
وارداتي:

۵١,٠٠٠,۵٠۶٣,۵٩۶,۴٩٨.۵٩۴٠٠,٢٢۴٧۴,٢٧١,٢٠۵١٩,٨٠٩,٧٢۶.۶٢١,۵۴۶,۴٢٠١٠۴,٨٢٠,١٠٠٠١,٣۴٠,٣۴٠٢٠,۴۵١,۶١١۶٢,٣٩٨,۵٨٣.۴۶٠۶,٣٠۴

٩۴١,١٠٣٣,۵٢١,٢۵٢٢,٨١۵,١۵۶١,۶۴٧,١٩٩جمع 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 ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

ھزينه حقوق و
دستمزد

١۵٧,۴٠٩٢٣٨,٣۶۴٠۶٠,٩۶۵٩٠,٨۴٢٠

٣۶,۵١٢۴٠,٩٨۶٠٢,٣۶٠٣,٣۵٣٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و سوخت)

١٠,۵٨۵١٣,۴٨١٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

۴,٧٨١۵,٢٢٠٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٩,١٢۵١٣,٢۶۵٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٢,٠٨۴٢,۶٠٣٠

٢٨۵,٧۶۶۴٨٣,۶٢۵٠٨۴,۴٩٩١۵٠,٢٠٧٠ساير ھزينه ھا

۴٩۵,٠۵٣٧٨١,۶٧۶٠١۵٩,٠٣٣٢۶٠,٢٧٠٠جمع

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

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصوالت اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوطه می گردددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩نرخ فروش محصوالت

با توجه به افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه برخی محصوالت اقدام به اخذ افزایش قیمت از مراجع مربوطه می گردددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩نرخ خريد مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

با توجه به افزایش در قیمت مواد اولیه و ھزینه ھای سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بھای تمام شده را متصوریمدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١١٠١١٠١١٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢٩٨٢٩٨٢٩٨تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح



مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٧,٨۴٣,١٩٠٣٢٩,۴١۴٣۶,٧١٨,٠۴٨١,۵۴٢,١۵٨دالرمصارف ارزی طی دوره

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

باتوجه به تورم و افزایش ھزینه ھای پرسنلی و خدمات احتمال تغییر در ھزینه ھا در نه ماھه پیش رو را متصوریمدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

«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

- ١٣٩٩/١٢/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح
در تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

ساير
ھزينه

G ھاي
M P

٠٢۴۴,۶٠٠٠٠٠١٣٩٩/١٢/٣٠دالر۵۶٩,٠۶٧,٩٩٢٣,٩۶

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

۴٩١۶,۴٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠٠۴٩١۶,۴٢٩۶۴,٣۶۶داملران رازک

١٧١٣,٨٠٢١٣٩٩/١٢/٣٠٠١٧١٣,٨٠٢٠داروسازي زھراوي

٠٠١٣٩٩/١٢/٣٠۵١۶٠٠٠ھلدينگ البرز



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

١۴۵٢,٩٧٨١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٩,٠٢١١۴۵٢,٩٧٨٢۶٠,۶٠۵داروسازي شھید قاضي

ساير شرکتھاي پذيرفته
شده در بورس

٠٣١٣٩٩/١٢/٣٠٠٠٠٠

ساير شرکتھاي خارج از
بورس

٠٣,٠١۶١٣٩٩/١٢/٣٠٠١۶١,١٠۶٢٢,٠٣٣

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۵,٣٢٩١٢,١٩٩سود حاصل از فروش پسماند

٣۶٩١,٣٣٨خالص کسري و اضافي انبار

٠٠سود حاصل از آزمايش مواد

٠١٠,٠٠١ساير

۵,۶٩٨٢٣,۵٣٨جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٧,٨۵١١٠,٠١٩ساير ھزينه ھا

١٧,٨۵١١٠,٠١٩جمع

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

١٨٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

١٨٢,١٧٨,٠١٧۴,٩۵۵,٠٧۶٠٠۴,٩۵۵,٠٧۶٠٧۶۵,٧٧٧تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

٢,١٧٨,٠١٧۴,٩۵۵,٠٧۶٠۴,٩۵۵,٠٧۶٠٧۶۵,٧٧٧جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

٧۶۵,٧٧٧

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ھدف شرکت تمرکز بر کاھش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تالش خواھد کرد ھزینه ھای مالی افزایش قیمت بااھمیت نداشته باشد

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

ھدف شرکت تمرکز بر کاھش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تالش خواھد کرد ھزینه ھای مالی افزایش قیمت بااھمیت نداشته باشددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١۵١,۵۴١٣۴٧,٠٠۴سود سھام

١۵١,۵۴١٣۴٧,٠٠۴جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣,٨٧٩۴٢٠سود سپرده

٣,٠٧١١,۵۶٨سود ناشي از تسعیر دارايیھا

١,٢۴٣(٢,٧۵٩)سود حاصل از فروش مواد اولیه



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,٧۵٣٨٢,٩٣٣ساير

٠٩٠٣سود ناشي از فروش دارايیھاي ثابت مشھود

۵,٩۴۴٨٧,٠۶٧جمع

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

١,٧٧٩,٢١٣١۶٣,١٠١١,۶٣١,٠٠٧١,٣٣۴,٢۵٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمنا افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصالح ترکیب سبد محصوالت با توجه به نیاز بازار
جزو اھداف راھبردی مدیریت می باشد

سایر توضیحات با اھمیت

با توجه به شرایط تحریمی تمرکز شرکت بر تامین مواد اولیه مورد نیاز بوده ، ضمنا افزایش حجم تولید و فروش و نیز اصالح ترکیب سبد محصوالت با توجه به نیاز بازار جزو اھداف راھبردی مدیریت
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.»


