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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 مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398و صورت ھاي سود و 

زيان، تعییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 35 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 29 اسفند 

ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور از تمامي جنبه ھاي با اھمیت طبق استانداردھاي حسابداري به نحو 
مطلوب نشان مي دھد. 

 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. (اظھار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند ھاي 5 و 6 مشروط نشده است.) 

5-پیش پرداخت ھا و حساب ھاي دريافتني (يادداشت ھاي 17 و 19 صورت ھاي مالي) شرکت اصلي مشتمل بر 287.713 میلیون لایر مانده حساب ھاي انتقالي از سال ھاي 
قبل (عمدتا  سود سھام شرکت ھاي وابسته) بوده که به شرح توضیحات يادداشت 1-5-1-19 صورت ھاي مالي مقرر شده وصول گردد.

6. 6-به شرح توضیحات يادداشت 2-3-33 صورت ھاي مالي، نتیجه اعتراض شرکت نسبت به مالیات تشخیص براي عملکرد سال ھاي 1396 و 1397 ھنوز مشخص نشده است 
و مالیات متعلقه به عملکرد سال مالي منتھي به 29 اسفند  ماه 1398 بر اساس مالیات ابرازي در حساب ھا منظور شده است. قطعیت نحوه عمل شرکت موکول به رسیدگي و 

اعالم نظر نھايي مراجع مالیاتي، حسب مورد، مي باشد.
 

                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            7. 7-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 گزارش وجود ندارد.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

رعايت نشده است.
9. 9-به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 20 خرداد ماه 1398، انجام مواردي به ھیات مديره تکلیف شده که اقدامات صورت گرفته به شرح بند ھاي 8 و 12 

اين گزارش ھنوز به نتیجه قطعي منجر نشده است.
10. 10-معامالت مندرج در يادداشت 1-32 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.
11. 11-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 1398 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب ھیات مديره باشد، جلب نگرديده است.

12. 12-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 و ھمچنین ارسال نسخه اي از تصوير برداري از مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سھام براي سازمان بورس و 

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

13. 13-در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل ھاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس و 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.

14. 14-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 در مراحل ابتدايي قرار دارد.
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

۴٨ ٣,١٧١,٠٨٩ ۴,۶٧٨,۵٢۴ درآمدھای عملیاتی 

(٧٠) (١,٣٨٨,۴۴١) (٢,٣۵٩,٢٢١) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

٣٠ ١,٧٨٢,۶۴٨ ٢,٣١٩,٣٠٣ سود (زيان) ناخالص 

۶ (١۶٨,٣٢٣) (١۵٩,٠٣٣) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

(۶٩) ١٨,۵١۶ ۵,۶٩٨ ساير درآمدھا 

٣۵ (٢٧,۵٣۴) (١٧,٨۵١) سایر ھزینه ھا 

٣۴ ١,۶٠۵,٣٠٧ ٢,١۴٨,١١٧ سود (زيان) عملیاتي 

١٣ (۴٣۴,١۴٣) (٣٧٨,٧٧٨) ھزينه  ھاى مالى 

٢۵٩ ۴٢,٢٣٠ ١۵١,۵۴١ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

(٨٠) ٢٩,٩١۵ ۵,٩۴۴ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

۵۵ ١,٢۴٣,٣٠٩ ١,٩٢۶,٨٢۴ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

(۵٢) (١٧٣,٧٨۵) (٢۶٣,٣٧١) سال جاری 

(٢٨) (٢۵,٣٨۵) (٣٢,۴۴٧) سال ھای قبل 

۵۶ ١,٠۴۴,١٣٩ ١,۶٣١,٠٠۶ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

۵۶ ١,٠۴۴,١٣٩ ١,۶٣١,٠٠۶ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

٢۴ ٢,۴٨٢ ٣,٠٧١ عملیاتی (ریال) 

۴٩ (۶٢٧) (٣٢١) غیرعملیاتی (ریال) 

۴٨ ١,٨۵۵ ٢,٧۵٠ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

۴٨ ١,٨۵۵ ٢,٧۵٠ سود (زيان) پايه ھر سھم 

۵۶ ١,٧۶١ ٢,٧۵٠ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

۵٩٣,٠٠٠ ۵٩٣,٠٠٠ سرمایه 

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

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح



حسابرسی شده درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شده

۵۶ ١,٠۴۴,١٣٩ ١,۶٣١,٠٠٧ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

٠ ٠ مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

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

۵۶ ١,٠۴۴,١٣٩ ١,۶٣١,٠٠٧ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

(۵) ٣٣۶,٨٠٠ ٣١٣,٨٩۵ ٣١٩,۶٨٧ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٣ ٢,٠٠٧ ٢,٠۵٨ ٢,٠۶۵ دارایی ھای نامشھود 

٧٩ ۴٨,٢٨٨ ۴٧,٠١٢ ٨۶,٢٢٨ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

۵۵۶ ١,٣۴٠ ۶,۴١٧ ٨,٧٩۴ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

٧ ٣٨٨,۴٣۵ ٣۶٩,٣٨٢ ۴١۶,٧٧۴ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

۴٧٢ ٧١,۴٩٣ ٢٢٩,٢٨۶ ۴٠٨,٩١٠ سفارشات و پیش پرداخت ھا 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١٢٧ ۶۶٧,۵۴٧ ٨٢۴,٢٧٩ ١,۵١٧,١٨٧ موجودی مواد و کاال 

١٨ ٣,۴٣٢,٠٢٣ ٣,٣٢٣,٣٢٩ ۴,٠۴٠,٢۵٩ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

۴ ١٠٧,٩٩٧ ٢۶۵,٢٢۴ ١١٢,٣٢٠ موجودی نقد 

 ۶,٠٧٨,۶٧۶ ۴,۶۴٢,١١٨ ۴,٢٧٩,٠۶٠ ۴٢

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

۴٢ ۴,٢٧٩,٠۶٠ ۴,۶۴٢,١١٨ ۶,٠٧٨,۶٧۶ جمع دارایی ھای جاری 

٣٩ ۴,۶۶٧,۴٩۵ ۵,٠١١,۵٠٠ ۶,۴٩۵,۴۵٠ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

۴۵ ۴١٠,٠٠٠ ۵٩٣,٠٠٠ ۵٩٣,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

۴۵ ۴١,٠٠٠ ۵٩,٣٠٠ ۵٩,٣٠٠ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

١٢٩ ٧٧٨,٢٧٢ ١,٠٨٨,١١١ ١,٧٧٩,٢١٣ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

٩٨ ١,٢٢٩,٢٧٢ ١,٧۴٠,۴١١ ٢,۴٣١,۵١٣ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۵۶ ۶٠,٠۵١ ٧١,٢١۴ ٩٣,٧٧٧ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۵۶ ۶٠,٠۵١ ٧١,٢١۴ ٩٣,٧٧٧ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

٧٣ ٣۴۴,٨١٣ ٣۵٨,٢٨۴ ۵٩۶,٠۶١ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

٧۶ ١۶٨,٨٧٧ ١٧٣,٧٨۵ ٢٩۶,۵٢٣ مالیات پرداختنی 

(١٢) ٨٨٨,٩٩٠ ٨٢٧,٧۵١ ٧٨٢,٨۴٨ سود سھام پرداختنی 

١٠ ١,٩٧۵,۴٩٢ ١,٨۴٠,٠۵۵ ٢,١٧٨,٠١٧ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ١١٢,۴٣۶ ذخایر 

٠ ٠ ۴,٢٧۵ پیش دریافت ھا 

 ٣,٩٧٠,١۶٣,١٩٩,٨٧ ٠۵ ١٨ ٣,٣٧٨,١٧٢

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش 

 ٠ ٠ ٠

١٨ ٣,٣٧٨,١٧٢ ٣,١٩٩,٨٧۵ ٣,٩٧٠,١۶٠ جمع بدھی ھای جاری 

١٨ ٣,۴٣٨,٢٢٣ ٣,٢٧١,٠٨٩ ۴,٠۶٣,٩٣٧ جمع بدھی ھا 

٣٩ ۴,۶۶٧,۴٩۵ ۵,٠١١,۵٠٠ ۶,۴٩۵,۴۵٠ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

٠١,٢٢٩,٢٧٢ ٧٧٨,٢٧٢ ٠ ٠ ٠ ۴١,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ۴١٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

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



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

٠١,٢٢٩,٢٧٢ ٧٧٨,٢٧٢ ٠ ٠ ٠ ۴١,٠٠٠ ٠ ٠ ٠ ۴١٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

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

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

 ١,٠۴۴,١٣٩١,٠۴۴,١٣٩

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

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

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

 ١,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴۴,٠١,٠ ١٣٩۴۴,١٣٩

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

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

 ١,٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴۴,٠١,٠ ١٣٩۴۴,١٣٩

(۵٧۴,٠٠٠)(۵٧۴,٠٠٠) سود سھام مصوب 

۴١,٠٠٠ (١۴٢,٠٠٠) ٠ ٠ ١٨٣,٠٠٠افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ (١٨,٣٠٠) ١٨,٣٠٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠١,٧۴٠,۴١١ ١,٠٨٨,١١١ ٠ ٠ ٠ ۵٩,٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ۵٩٣,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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

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

 ١,۶٣١,٠٠٧١,۶٣١,٠٠٧



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

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

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

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠,۶٠١ ٣١,٠٠٧,۶٣١,٠٠٧

(٩٣٩,٩٠۵)(٩٣٩,٩٠۵) سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠٢,۴٣١,۵١٣ ١,٧٧٩,٢١٣ ٠ ٠ ٠ ۵٩,٣٠٠ ٠ ٠ ٠ ۵٩٣,٠٠٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

(٨١) ١,٠۴٧,٨۴٠ ٢٠٣,۵٨٢ نقد حاصل از عملیات 

(٢۵٩) (۴٨,١۵٧) (١٧٣,٠٧٩) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

(٩٧) ٩٩٩,۶٨٣ ٣٠,۵٠٣ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 



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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ٨٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

(٢٣٢) (١٣,۴١٠) (۴۴,۵۴٨) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

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

 ٠ ٠

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

۴ (١٢٨) (١٢٣) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

-- ٣,٣٢٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

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

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک 

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

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

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

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

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

٢٢٢,٧۵۴ ۶٨ ١۵١,۵۴١ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

(۵۶) ٨,٨۵۵ ٣,٨٧٩ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

-- (١,٢٩۵) ١١٠,٨٢٩ جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

(٨۶) ٩٩٨,٣٨٨ ١۴١,٣٣٢ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

-- ۴١,٠٠٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 



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

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

(٩) ٧,٨۵٧,٩٧٧ ٧,١٨٩,٩٠٨ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

١۵ (٨,٠۵١,١٠٧) (۶,٨٨١,٨٢۴) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

٧ (٣٧۶,۴۴٧) (٣۴٨,٩٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

١٨ (٣١٣,٧٧٣) (٢۵۶,۴٩٠) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

۶۵ (٨۴٢,٣۵٠) (٢٩٧,٣٠۶) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- ١۵۶,٠٣٨ (١۵۵,٩٧۴) خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

١۴۶ ١٠٧,٩٩٧ ٢۶۵,٢٢۴ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

١۵٨ ١,١٨٩ ٣,٠٧٠ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

(۵٨) ٢۶۵,٢٢۴ ١١٢,٣٢٠ مانده موجودی نقد در پايان سال 

۶۴ ۴۶٧,۵٧١ ٧۶٧,۵٣٣ معامالت غیرنقدی 

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

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



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

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در دوره ١٢
ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي: 

گروه کپسول
انساني 

٠ ٧١٣,٨٧٢ (٣۴٨,۶٢٢) ٣,٣٧٢,۴٣٧٣١۵,٠۵٢.٢٩١,٠۶٢,۴٩۴ ۵٣٠,١۵٠ (٢١٠,۵۵٧) ٧۴٠,٧٠٧ ٣,١١۴,٩٣۶٢٣٧,٧٩٢.٠۴ دولت ١٠٠عددي

گروه قرص
انساني 

٠ ٩۴۶,۵٨٩ (١,٠٣٨,۵٠٠)٨٨١,١٠٨١۵,۴۵٩,٠٢۶١٢٨,۴٠٩.٧١١,٩٨۵,٠٨٩ (۵٧٧,١۴٩) ١۴,٣٩٧,١٨٨١٠١,٢٨٧.۶٣١,۴۵٨,٢۵٧دولت ١٠٠عددي

گروه نیمه
جامدات

انساني 

٠ ١٠٩,٧١۵ (١٩٠,٠٩٧) ٢٩٩,٨١٢ ۴۵,٠۶۶.٠٣ ۶,۶۵٢,٧٢٧ ٨٠,٢٣٨ (٨٢,۶٩٢) ١۶٢,٩٣٠ ٣٠,٢١۴.٧٧ ۵,٣٩٢,٣٩۵ دولت عدد 

گروه شربت
انساني 

٠ ٢٩٢,۵٨٣ (٢٧١,٣١١) ۵۶٣,٨٩۴ ۶٠,١٩٠.۴ ٩,٣۶٨,۵٠۴ ٢٢٩,۴٩١ (١۵۶,٩٩٣) ٣٨۶,۴٨۴ ۵٠,۶٩۶.٣٣ ٧,۶٢٣,۵١٠ دولت عدد 

گروه
مکملھاي

دامي 

٠ ٣٢,٣۴٢ (۵۶,٣٧٩) ٨٨,٧٢١ ۵٩٩,٠۵۵١۴٨,١٠١.۵٩ ٧١,٢١٣ (۶١,٩٢٩) ١٣٣,١۴٢ ١۵۶,۵٩۶.٢ ٨۵٠,٢٢۵ دولت کیلوگرم

گروه
ويالھاي
دامي 

٠ ۶٨٨,٢٣٠ (۴٣۴,۵٠٢) ٧,۴۴٧,۵٧٩١۵٠,٧۵١.٢٧١,١٢٢,٧٣٢ ۵۴٢,۴٣٨ (٢٧۶,۴٨١) ٨١٨,٩١٩ ۶,۴١۴,٣١۵١٢٧,۶٧٠.۵٣ دولت عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٢,٧٨٣,٣٣١(٢,٣٣٩,۴١١)٢,٣٣۴,۶٣٨۴٢,٨٩٩,٣٢٨۵,١٢٢,٧۴٢(١,٣۶۵,٨٠١) ٣٧,٧٩٢,۵۶٩٣,٧٠٠,۴٣٩جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

گروه کپسول
انساني 

٠ ١,٨۵۴ (١,١٣٢) ٢,٩٨۶ ٢٠,٧٩٩١۴٣,۵۶۴.۵٩ ٢,۶٨٣ (۵,٧٧١) ٨,۴۵۴ ١٠١,٧۴٠.٢ ٨٣,٠٩۴ دولت ١٠٠عددي



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در دوره ١٢
ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

گروه قرص
انساني 

٠ ١١,٩٣۶ (٢,٩١١) ١۴,٨۴٧ ۵٣,۴۶۶٢٧٧,۶٩٠.۴٩ ٨,٣٨۵ (٣,٧٢١) ١٢,١٠۶ ٩٢,٢٢۵١٣١,٢۶۵.٩٣ دولت ١٠٠عددي

گروه نیمه
جامدات

انساني 

٠ ٩٢۴ (٧,۵۵٢) ٨,۴٧۶ ۴٢,٣٧٠.۶٨ ٢٠٠,٠۴۴ ١,۴۶۴ (١,۵۶۵) ٣,٠٢٩ ٣٠,٢۵١.٢٨ ١٠٠,١٢٨ دولت عدد 

گروه شربت
انساني 

٠ ١,٧٠٢ (٨,٢١۵) ٩,٩١٧ ۶۵,٧٣۴.٧ ١۵٠,٨۶۴ ٠ ٠ ٠ ٠ دولت عدد 

گروه
مکملھاي

دامي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دولت کیلوگرم

گروه
ويالھاي
دامي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧۶ (١١,۵٨٣) ١١,٧۵٩ ٣٢,٨۵۴.٢۶ ٣۵٧,٩١۴ دولت عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١۶,۴١۶ (١٩,٨١٠) ٣۶,٢٢۶ ۴٢۵,١٧٣ ١٢,٧٠٨ (٢٢,۶۴٠) ٣۵,٣۴٨ ۶٣٣,٣۶١ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع درآمد ارائه خدمات: 

٠ (۴۴,۶١۴) ٠ (۴۴,۶١۴) ٠ (٢٩,۵٨٢) ٠ (٢٩,۵٨٢) ٠ برگشت از فروش 

٠ (۴٣۵,٨٣٠)٠ (۴٣۵,٨٣٠)٠ ٠ (۵٣۵,١١۶) ٠ (۵٣۵,١١۶)تخفیفات 

٠ ٢,٣١٩,٣٠٣(٢,٣۵٩,٢٢١)١,٧٨٢,۶۴٨۴٣,٣٢۴,۵٠١۴,۶٧٨,۵٢۴(١,٣٨٨,۴۴١) ٣٨,۴٢۵,٩٣٠٣,١٧١,٠٨٩جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

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

٠ ۴,۶٧٨,۵٢۴ ٣,١٧١,٠٨٩ ٢,۴١٧,۶٨٠ ٢,٠۴١,۴٢۶ ١,٩۴٧,٢٨۴ ١,٨٧۶,۵٢٧ مبلغ فروش 



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

٠ (٢,٣۵٩,٢٢١) (١,٣٨٨,۴۴١) (١,٢۶٣,٣۴۵) (١,٠۶٣,۴٢٨) (١,١۵۵,٠٧٨) (١,٠٠٨,٢۵٠) 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 ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٧۴٢,٣۴۴ ٩٩٢,٣٢٩ مواد مستقیم مصرفي 

١۵٧,۴٠٩ ١١٢,۴۴۵ دستمزدمستقیم تولید 

۴٩۵,٠۵٣ ٢٩۵,١۴٣ سربارتولید 

٢,٣٩۴,٨٠۶ ١,٣٩٩,٩١٧ جمع 

٠ ٠ ھزينه جذب نشده درتولید 

٢,٣٩۴,٨٠۶ ١,٣٩٩,٩١٧ جمع ھزينه ھاي تولید 

٩٨,١٩٢ ۵٩,۶٨١ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

(١١۵,٣٣۵) (٩٨,١٩٢) موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

(۵۵۴) (١,۶٢٣) ضايعات غیرعادي 

٢,٣٧٧,١٠٩ ١,٣۵٩,٧٨٣ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

۵٢,١٨٨ ۶٩,۶٨٨ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(٧٠,٠٧۶) (۵٢,١٨٨) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

٢,٣۵٩,٢٢١ ١,٣٧٧,٢٨٣ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ١١,١۵٨ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

٢,٣۵٩,٢٢١ ١,٣٨٨,۴۴١ جمع بھاي تمام شده 

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

گروه
کپسول

انساني 

٧,٧۵٩ ۵٩,٣٢۵١٣٠,٧٨٨.٠٣ ٣۴٩,٧۵۴ ٣,٣٩٣,٢٣۶١٠٣,٠٧٣.٨٨ ٠ ٠ ٣۵٣,٩٨۶ ٣,٣٩٩,۵١٩١٠۴,١٢٨.٢۶ ٣,۵٢٧ ۵٣,٠۴٢۶۶,۴٩۴.۴٨ ١٠٠عددي

گروه قرص
انساني 

۶٧,١٣٣.٧١,٠۴١,۴١١٢٢٢,٠١٢١١٨,٠۵۶.۶٨٢۶,٢١٠ ٠١۵,۵١٢,۴٩٢ ٠ ١,٠۵٠,٣٩٧ ۶٨,٣١۵.٣ ١٧,٢٢۴١۵,٣٧۵,٧٢١ ١٠٠٣۵٨,٧٨٣۴٨,٠٠۶.٧٣عددي

گروه نیمه
جامدات

انساني 

١,٠٢٣ ١٧,٩۴٠.۴۴ ۵٧,٠٢٢ ١٩٧,۶۴٩ ٢٨,٨۴٢.٢ ۶,٨۵٢,٧٧١ ٠ ٠ ١٩١,٨٩٩ ٢٩,١۴٠.٠٨ ۶,۵٨۵,٣٩٧ ۶,٧٧٣ ٢٠,٨٧٨.٨ ٣٢۴,٣٩۶عدد 

گروه
شربت

انساني 

۶,٢۵٠ ٣۵,۵٠۵.۵١ ٢٧٩,۵٢۶١٧۶,٠٢٩ ٢٩,٣۶٣.٩٢ ٩,۵١٩,٣۶٨ ٠ ٠ ٢٨٢,۶۵٢ ٢٩,۴۴٨.٨٢ ٩,۵٩٨,٠٧٧ ٣,١٢۴ ٩٧,٣٢٠٣٢,١٠٠.٢٩ عدد 

گروه
مکملھاي

دامي 

۵۶,٣٧٩١٨۵,٢۴۵١٢١,٩١۴.٢٢٢٢,۵٨۴ ٩۴,١١٣.٢٣ ۵٩٩,٠۵۵ ٠ ٠ ٧١,٨٧٣ ۶٨٧,٩٩٠١٠۴,۴۶٨.٠٩ ٧,٠٩٠ ٩۶,٣١٠٧٣,۶١۶.۴۵ کیلوگرم

گروه
ويالھاي
دامي 

۶,٢۵٠ ۵۵,٩۶٩١١١,۶۶٨.٩۶ ۴٣۴,۵٠٢ ۵٨,٣۴١.٣٨ ٧,۴۴٧,۵٧٩ ٠ ٠ ۴٢۶,٣٠٢ ۶٣,١١۶.۶ ۶,٧۵۴,١٩٨ ١۴,۴۵٠ ٧۴٩,٣۵٠١٩,٢٨٣.٣٨عدد 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠٢,٣۵٩,٢٢١٧٠,٠٧۶ ٢,٣٧٧,١٠٩ ۵٢,١٨٨ جمع كـل 

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار



میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

میلیونلایر
لایر

مواد اولیه داخلي: 

٢۶۴,٠١١ ٢,٩٧۴,٠٠١.١ ٨٨,٧٧٣ ۶۵١,۵٢٠ ٠ ١۵۵,۶٧٨ ٧٢٨,۵۴۴ ٣,٨٣٩,٩٧٩.٧۶ ١٨٩,٧٢۶ ١٨۶,٩٨٧ ۵۴,٧٢۵٣,۴١۶,٨۴٧.٨٨ کیلوگرم مواد مؤثره انساني 

٢٢,۵۶۵ ۴٧١,٩۵٢.۶۵ ۴٧,٨١٢ ١٠۴,٢٨٧ ٠ ١٩۶,١٠٢ ٩۵,٩۶۵ ۴٢٨,٢٩٨.۵۴ ٢٢۴,٠۶١ ٣٠,٨٨٧ ١٩,٨۵٣١,۵۵۵,٧٨۵.٠٢ کیلوگرم مواد مؤثره دامي 

٢,٩٩٣ ٨٣.٨١ ٣۵,٧١٢,١۴۶ ١٨۵,۵٨۴ ٠ ١٠,٠٧٧ ١۶۶,٧١٩ ۶,٣۵۶,٠۴٢.٧ ٢۶,٢٣٠ ٢١,٨۵٨ ۶١٢.٣۴ ٣۵,۶٩۵,٩٩٣ کیلوگرم مواد اولیه انساني 

٣٠,٨۴٧ ۴۴٣.٨٣ ۶٩,۵٠٢,۴۶۶ ١٠٨,١۴٧ ٠ ١٢۶,۴٧۶٢,۵٣۶,١٢٠ ٨,٠٨١,۵٣٣.۵۵ ١۵,۶۵٠ ١٢,۵١٨ ١٧٣.٨١ ٧٢,٠٢٢,٩٣۶ کیلو گرممواد اولیه دامي 

مواد بسته بندي
انساني 

١٧٠,۶١۶ ۵٨١,٣٢٣.٠٨ ٢٩٣,۴٩۶ ٣۴۵,۵٣۶ ٠ ٣٨٢,۴۶٨ ۴٧٩,٢٨٣ ٨۵۴,٠٣٢.۴٣ ۵۶١,٢٠٠ ٣۶,٨۶٩ ٣٢١,٢۵٩.٢٨ ١١۴,٧۶۴ کیلوگرم 

٧۵,٩٣٨ ۴٣۶,١٨٩.۶۴ ١٧۴,٠٩۴ ١٧,٨۵۶ ٠ ٢٩,۴٨۵ ٩٢,٣٨۶ ٢,۶٠۴,٩١٧.٣٩ ٣۵,۴۶۶ ١,۴٠٨ ٨,٣٧۵.٣٢ ١۶٨,١١٣ کیلوگرم مواد بسته بندي دامي 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

۵۶۶,٩٧٠ ٠١,۴١٢,٩٣٠١٠۵,٨١٨,٧٨٧۴,۴۶٣,٩٩۴.١٢ ٢٩٠,۵٢٧١,٠۵٢,٣٣٣٢٢,١۶۴,٨٠۴.٣٧١,۶٨٩,٣٧٣٣,٣٠٩,٩٣٠ ١٠٨,٠٧۶,٣٨۴۵,٣٠٣,٠۵٣.۶۴جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

١٢٧,٠٣٢ ٨٣,٠۵٢١,۵٢٩,۵۴٧.٧۵ ١٧٣,٠٨٩ ٠ ١٢,۵٠٠ ٢۴٢,٧٨٣ ٣,۶٠۴,٢٠٧.١٨ ۶٧,٣۶١ ۵٧,٣٣٨ ٢٨,١٩١٢,٠٣٣,٩١١.۵٣ کیلوگرم مواد مؤثره انساني 

٢٨,١۵۶ ۴٠٣,۵۶٠.٣٢ ۶٩,٧۶٩ ٣۶,۶۴١ ٠ ١۶,٧٠٠ ٣٣,٧١٧ ۴۴٢,٢٣۶.۵۶ ٧۶,٢۴٢ ٣١,٠٨٠ ١٠,٢٢٧٣,٠٣٩,٠١۴.٣٧ کیلوگرم مواد مؤثره دامي 

١١,٧٩٢ ٨٧٣.٨١ ١٣,۴٩۴,٩٩٧ ۶۵,٢٠۴ ٠ ٣ ۵٨,۵٧٧ ٢٢٧,٣٣٣.۴١ ٢۵٧,۶٧٠ ١٨,۴١٩ ١,٣٩١.۴۴ ١٣,٢٣٧,٣٣٠ کیلوگرم مواد اولیه انساني 

١۶,۵٠٧ ۴۴۴.٧۵ ٣٧,١١۴,٩٢١ ٣٧,٩٩٨ ٠ ۵ ۴۴,۴٣٨ ٣,۶۴٢,۴۵٩.٠٢ ١٢,٢٠٠ ١٠,٠۶٧ ٢٧١.٣٣ ٣٧,١٠٢,٧٢۶ کیلو گرممواد اولیه دامي 

مواد بسته بندي
انساني 

١٧۴,٨٨۶ ١٧۴,٧٩٧١,٠٠٠,۵٠٩.١۶ ٩,٧۵٩ ٠ ٢٠,٢۵٠ ١۶٨,٣٩۶ ١,١٠٣,۵١٢.۴۵ ١۵٢,۶٠٠ ١۶,٢۴٩ ٣٨٢,٨٠۶.٧٩ ۴٢,۴۴٧ کیلوگرم 

۴١,۶٧١ ۶۶١,۵۴٩.۴۵ ۶٢,٩٩٠ ۶,٧٢٣ ٠ ١٠,٣۶٠ ٣٢,۴۶٠ ١,٣٨١,٢٧۶.۶ ٢٣,۵٠٠ ١۵,٩٣۴ ٣١٩,۶٣٨.٩٢ ۴٩,٨۵٠ کیلوگرم مواد بسته بندي دامي 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

۴٠٠,٠۴۴ ۵١,٠٠٠,۵٢۶٣,۵٩۶,۴٨۵.٢۵ ٣٢٩,۴١۴ ٠ ۵٩,٨١٨ ۵٨٠,٣٧١ ۵٨٩,۵٧٣١٠,۴٠١,٠٢۵.٢٢ ١۴٩,٠٨٧ ۵٠,۴٧٠,٧٧١۵,٧٧٧,٠٣۴.٣٩ جمع مواد اولیه وارداتي:

٩۶٧,٠١۴ ۴٣٩,۶١۴٢,٢۶٩,٧۴۴١,٧۴٢,٣۴۴ جمع كـل 



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

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

سربار تولید و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

ھزينه حقوق و
دستمزد 

 ١۴٢٣١ ٩,٨٨١,۴۴٠ ٧ ۴٣,۶۴٩ ۶٠,٩۶۵ ٠

٠ ٢,٣۶٠ ١,٣٠٠ ٠ ٣۶,۵١٢ ٣۵,١٠٩ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت) 

 ١٠ ٨,٩٧٢,۵٨۵ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١,٧٣۵ ۴,٨٠٠ ٠ ٣۴,٣٧٩ ١۴,٢٠٣ ھزينه مواد مصرفي 

٠ ١٩,۵٩۴ ٩,٣۴٣ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 

حق العمل و کمیسیون
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه خدمات پس از
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال 

 ٢,٠٨ ١,٧٨٠ ٠ ٠ ٠۴ ٠

٠ ٧٢,٢٩۵ ١٠٧,۴۵١ ٠ ١٨٢,١٣٠ ٨۶,٩٧٨ ساير ھزينه ھا 

٠ ١۵٩,٠٣٣ ١۶٨,٣٢٣ ٠ ۴٩۵,٠۵٣ ٢٩۵,١۴٣ جمع 

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 گردد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ نرخ فروش محصوالت 

با توجه به محدودیتھای حاصل از تحریم ، در برخی از مواد اولیه احتمال افزایش متصور است دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ نرخ خريد مواد اولیه 



برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه دولت نسبت به سال قبل ٣٠درصد افزایش در ھزینه ھای پرسنلی برآورد می شود دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

وضعیت کارکنان

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

١١٠ ١١٠ ١١۴ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

٢٩٨ ٢٩٨ ٢٩٧ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٣٢٩,۴١۴ ٧,٨۴٣,١٩٠ ٣۴٠,٩٠٧ ٨,١١۶,٨٣٣ دالر مصارف ارزی طی دوره 

 ٠ ٠ ٠ ٠

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

باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق مصوبه دولت نسبت به سال قبل افزایش در ھزینه ھا ی پرسنلی را متصوریم دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

«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

- ١٣٩٨/١٢/٢٩
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

ساير
ھزينه

G ھاي
 M P

٠ ٠ ٠ ٢۴۴,۶٠٠ ١۴,٣۶۶ دالر۵۶٩,٠۶٧,٣ ٩٩٢,٩۶ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



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 ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام 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

٠ ١۶,۴٢٩ ۴٩.٢۶ ٠ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ١۶,۴٢٩ ۴٩.٢۶ داملران رازک 

٠ ١٣,٨٠٢ ١٧.۴٧ ٠ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ١٣,٨٠٢ ١٧.۴٧ داروسازي زھراوي 

٠ ٠ ٠ ۵١۶ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ٠ ٠ ھلدينگ البرز 

١۴٩,٠٢١ ۵٢,٩٧٨ ١۴.۵٣ ۴١,١٧٩ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ١٣,٧۶٢ ١۴.۵٣ داروسازي شھید قاضي 

ساير شرکتھاي پذيرفته
شده در بورس 

 ١٧ ٣ ٠ ١١٠ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ٣ ٠

ساير شرکتھاي خارج از
بورس 

 ٣,٠١ ٠۶ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ۴٢۵ ٣,٠١ ٠۶ ٢,۵٠٣

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

۵,٣٢٩ ٠ سود حاصل از فروش پسماند 

٣۶٩ ٣,٢۴١ خالص کسري و اضافي انبار 

٠ ١۵,٢٧۵ ساير 



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

 ٠ ٠

۵,۶٩٨ ١٨,۵١۶ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١٧,٨۵١ ٢٧,۵٣۴ ساير ھزينه ھا 

 ٠ ٠

١٧,٨۵١ ٢٧,۵٣۴ جمع 

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

نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و
ريالي (میلیون لایر)

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

مبلغ ھزينه
مالي طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

٣٧٨,٧٧٨ ٠ ٠٢,١٧٨,٠١٧ ٠ ١,٨۴٠,٠۵۵٢,١٧٨,٠١٧ ١٨ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

٣٧٨,٧٧٨ ٠ ٠٢,١٧٨,٠١٧ ١,٨۴٠,٠۵۵٢,١٧٨,٠١٧ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٠

ھزينه مالي
دوره 

 ٣٧٨,٧٧٨

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسھیالت دریافتی از بانکھا با نرخ ١٨درصد انجام شده 

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

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١۵١,۵۴١ ۴٢,٢٣٠ سود سھام 

 ٠ ٠

١۵١,۵۴١ ۴٢,٢٣٠ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٣,٨٧٩ ٨,٨۵۵ سود سپرده 

٣,٠٧١ ١,١٨٩ سود ناشي از تسعیر دارايیھا 

(٢,٧۵٩) ٢,٨٩٨ سود حاصل از فروش مواد اولیه 

١,٧۵٣ ١۶,٩٧٣ ساير 

 ٠ ٠

۵,٩۴۴ ٢٩,٩١۵ جمع 

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان
سال مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در
سال مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالي گذشته

سود سھام مصوب مجمع
سال مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم
سود سال مالي جاري

 ٣ ٧٧٨,٢٧٢۵٢,۶٠٠ ۶٧٣,٧٩۴ ۵٧۴,١ ٠٠٠۶٣,١٠١

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

شرایط حاکم بر جامعه و ادامه یا لغو تحریم ھا بر صنعت داروسازی تاثیر گذار خواھد بود. 

«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.» 




