
اطالعات و صورت ھای مالی

981,249سرمایه ثبت شده:پارس سرامشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:کسرامنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)549101کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1401/06/31سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٨٧۶,٠۶١۵٩٢,٩٠٩۴٨درآمدھای عملیاتی

(٣٨)(۵۶١,۴٩١)(٧٧٢,٣۴٠)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١٠٣,٧٢١٣١,۴١٨٢٣٠سود (زيان) ناخالص

(١٣)(٣٩,٠۵٨)(۴۴,١٨٨)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩۴)١٠٩١,٩۵٣ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

--(۵,۶٨٧)۵٩,۶۴٢سود (زيان) عملیاتي

(٣٠)(٢٢,۴۴٧)(٢٩,٢٣٣)ھزينه  ھاى مالى

٢٢,٨١٣٢,٢٨۶٨٩٨سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٢٨,۶٢١٨٣۴٣,٣٣٢سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--(٢۵,٠١۴)٨١,٨۴٣سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه مالیات بر درآمد:

--٠(١٠,۶۴۴)سال جاری

--(۴٣۴)٠سال ھای قبل

--(٢۵,۴۴٨)٧١,١٩٩سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

--(٢۵,۴۴٨)٧١,١٩٩سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

--(۶)۴٩عملیاتی (ریال)

--(٢٠)٢۴غیرعملیاتی (ریال)

--(٢۶)٧٣ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

--(٢۶)٧٣سود (زيان) پايه ھر سھم

--(٢۶)٧٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٩٨١,٢۴٩٩٨١,٢۴٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

--(٢۵,۴۴٨)٧١,١٩٩سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

--(٢۵,۴۴٨)٧١,١٩٩سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٧/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

(١۶)١,٠٧٢,٩۵٩١,٢٧٣,٣٨۴٩۴١,٠٨۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٢١)٢,٣٠١٢,٨٩٩۴٣٩دارایی ھای نامشھود

١,٠٣١۵١۵١١,٩٢٢سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

۴,٠٠٠٠٣,٧۵٠سایر دارایی ھا

(١۵)١,٠٨٠,٢٩١١,٢٧۶,٣٣۴٩۴۵,٣٢۶جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(۶۶)١٨,٧٩٧۵۵,٢٩۴٧,٩٩٨سفارشات و پیش پرداخت ھا

٢٣٩,٧٩٠١۵١,٠٧۴١٠٨,٠٨۶۵٩موجودی مواد و کاال

١١٨,۴٣٩٧٨,۶٢٩٧۶,٧۶٣۵١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٧/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

١٣,٩٢٣۵,١٣٩۴٠,۵۵۴١٧١موجودی نقد

٣٩٠,٩۴٩٢٩٠,١٣۶٢٣٣,۴٠١٣۵

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣٩٠,٩۴٩٢٩٠,١٣۶٢٣٣,۴٠١٣۵جمع دارایی ھای جاری

(۶)١,۴٧١,٢۴٠١,۵۶۶,۴٧٠١,١٧٨,٧٢٧جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٩٨١,٢۴٩٩٨١,٢۴٩٩٨١,٢۴٩٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٣,٠٠٠٣,٠٠٠٣,٠٠٠٠اندوخته قانونی

١٠,٢٩۴١٠,٢٩۴١٠,٢٩۴٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴۶(١٢٨,۵٠٧)(١۵۴,۶٢٧)(٨٣,۴٢٨)سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٩١١,١١۵٨٣٩,٩١۶٨۶۶,٠٣۶٨جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٨۵,٠۵٩٧۶,٩۴٨١١۶,٠٩٣١١پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

(٣٧)١٧,۴٢٩٢٧,٧٩۴١۵,۵٠۵ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(٢)١٠٢,۴٨٨١٠۴,٧۴٢١٣١,۵٩٨جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٧/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

(٢٨)٣١٠,٧٠٠۴٢٩,٧٢٧١٣۶,۴٠۴پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١٠,۶۴۴٠۴٣۴مالیات پرداختنی

۴,۶١۵۴,۶١۵۴,٧٢٠٠سود سھام پرداختنی

(۴٧)٨٨,١٠٢١۶۶,٣٣٠٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

۴٣,۵٧۶٢١,١۴٠٣٩,۵٣۵١٠۶پیش دریافت ھا

۴۵٧,۶٣٧۶٢١,٨١٢١٨١,٠٩٣(٢۶)

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

(٢۶)۴۵٧,۶٣٧۶٢١,٨١٢١٨١,٠٩٣جمع بدھی ھای جاری

(٢٣)۵۶٠,١٢۵٧٢۶,۵۵۴٣١٢,۶٩١جمع بدھی ھا

(۶)١,۴٧١,٢۴٠١,۵۶۶,۴٧٠١,١٧٨,٧٢٧جمع 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

٠٨۶۶,٠٣۶(١٢٨,۵٠٧)٩٨١,٢۴٩٠٠٠٣,٠٠٠١٠,٢٩۴٠٠مانده در ١٣٩٩/٠٧/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠٨۶۶,٠٣۶(١٢٨,۵٠٧)٩٨١,٢۴٩٠٠٠٣,٠٠٠١٠,٢٩۴٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠٧/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

(٢۵,۴۴٨)(٢۵,۴۴٨)

(۶٧٢)٠(۶٧٢)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

٠٠٠٠٠٠٠٠(٢۶,١٢٠)٠(٢۶,١٢٠)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠(٢۶,١٢٠)٠(٢۶,١٢٠)

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش 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

٠٨٣٩,٩١۶(١۵۴,۶٢٧)٩٨١,٢۴٩٠٠٠٣,٠٠٠١٠,٢٩۴٠٠مانده تجدید ارائه شده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

٧١,١٩٩٧١,١٩٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠٧١,١٩٩٠٧١,١٩٩



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

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش 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

٠٩١١,١١۵(٨٣,۴٢٨)٩٨١,٢۴٩٠٠٠٣,٠٠٠١٠,٢٩۴٠٠مانده در ٣١/١۴٠١/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--٩٩,۶٢۴(٨٠,۴٠۶)نقد حاصل از عملیات

۵١(۴٣۴)(٢١٣)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٩٩,١٩٠(٨٠,۶١٩)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١٩٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٩٣(٣٢٣,٨۵۵)(٢٣,۴۴١)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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(۶١)(٢,۴٨٠)(۴,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

--٠(٩٨٠)پرداخت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(٩٩)١۴٢,٢٨۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--(٣٢۴,٠۴٩)١۶١,۵٩٣جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--(٢٢۴,٨۵٩)٨٠,٩٧۴جريان 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

٢۴۵,٠٠٠٢٢١,۶٣۴١١دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٩٧٧)(٢٨,٠٧۶)(٣٠٢,۴٣٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٢۶٨)(۴,٠١٢)(١۴,٧۵۴)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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

--(١٠۵)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--١٨٩,۴۴١(٧٢,١٨۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(٣۵,۴١٨)٨,٧٨٨خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(٨٧)۵,١٣٩۴٠,۵۵۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--٣(۴)تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٣,٩٢٣۵,١٣٩١٧١مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶
١۴٠٢/٠۶/٣١

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی بهدوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶
١۴٠٢/٠۶/٣١

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ
بھای
تمام
شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

فروش
داخلي:

ساير
محصوالت

١,۵٢١٢,٣١۵١,٠۶٠١٧,١٩٩,٠۵٧١٨,٢٣١(١٢,٣٧١)٩٢٨٢,٢٠۵١,٠١٠١٣,٧۵۴,۴۵۵١٣,٨٩٢(١١,٠۴٧)٢,٩۵٠١,٠۵٨١١,٣١٨,۵٢۶١١,٩٧۵سایر٠تن

انواع
پايه.

١,٣٩١١,٧٨٣۶٢,٣٠۵,١٠۴١١١,٠٩٠(١٢,٨۴۴)(٩٢,١٩۴)٣,٠٧١١,٣٢۵١,۶٩٨۴۶,٧٣١,۴۴٩٧٩,٣۵٠(۵۵,۴٣٧)٩١٢٨٩۶۶۵,٢٩٩,١٠٧۵٨,۵٠٨سایر٩٠٧تن

انواع
توالت .

٩۶,٠١٩٢,٢٨۴٢,۶۵٢٢٩٨,۵٢٩,٧٨٩٧٩١,٧٠١(۴۶٩,۴٨٢)١٩,٧۵٣٢,١٧۵٢,۵٢۶٢٢٣,٨٧٢,١٣٠۵۶۵,۵٠١(٣۵۶,۶٠۶)٣,٢٨۶٢,٨٨۵١٣٠,۴۵٣,٧٢۶٣٧۶,٣۵٩سایر٣,٢۶٧تن

انواع
روشويي

١٩,٠٢۵٨۴٣٨٨۵٣۴٣,٧٧٩,۶۶١٣٠۴,٢۴۵(١٩٨,٢٩٣)٧,۶۶۶٨٠٣٨۴٣٢۵٧,٧٩١,٢٢٢٢١٧,٣١٨(١٣٨,۴٠١)١,٨٩٠١,٨٠٠٨١,١۴٨,٣٣٣١۴۶,٠۶٧سایر١,٨٧۶تن

جمع
فروش
داخلی

٩,٠٣٨۶,۶٣٩۵٩٢,٩٠٩(۵۶١,۴٩١)٣١,۴١٨۶,۵٠٨۶,٠٧٧٨٧۶,٠۶١(٧٧٢,٣۴٠)١٠٣,٧٢١۶,٨٣٣۶,٣٨٠١,٢٢۵,٢۶٧

فروش
صادراتی:

جمع
فروش

صادراتی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

درآمد
ارائه

خدمات:

جمع
درآمد
ارائه

خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

١٠٣,٧٢١۶,٨٣٣۶,٣٨٠١,٢٢۵,٢۶٧(٧٧٢,٣۴٠)٣١,۴١٨۶,۵٠٨۶,٠٧٧٨٧۶,٠۶١(۵۶١,۴٩١)٩,٠٣٨۶,۶٣٩۵٩٢,٩٠٩جمع



روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سال مالیشرح
١٣٩۶/٠۶/٣١

سال مالی
١٣٩٧/٠۶/٣١

سال مالی
١٣٩٨/٠۶/٣١

سال مالی
١٣٩٩/٠۶/٣١

سال مالی
١۴٠٠/٠۶/٣١

سال مالی
١۴٠١/٠۶/٣١

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٢/٠۶/٣١

١۶١,١٩٢١٨٧,١١٩٢٢٠,٩٣۶٣١١,٠٨٧۵٩٢,٩٠٩٨٧۶,٠۶١١,٢٢۵,٢۶٧مبلغ فروش

مبلغ بھای تمام
شده

(١۵٢,۶٢۵)(٢٠١,٢٠٨)(٢٣٩,٨١۴)(٣٠٨,٧٠٨)(۵۶١,۴٩١)(٧٧٢,٣۴٠)(١,٠٠۴,٠۴٢)

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

فروش محصوالت تولیدی طبق برنامه از پیش تعیین شده و استفاده از ترکیب بھینه تولید و فروش.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ فروش محصوالت تحت تاثیر نرخ ارز و نرخ تورم سالیانه افزایش می یابد.برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١نرخ فروش محصوالت

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیونشرح
ریال)

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ (میلیون
ریال)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٢/٠۶/٣١

١۴٣,٩٢١١٨١,٧۴٠٢٣۶,٢۶٢مواد مستقیم مصرفی

١۶۶,۴٣٧٢۵٨,٣٩۶٣٣۵,٩١۵دستمزدمستقیم تولید

٢٨۶,٣۶١٣٨٩,٣٨۶۵٠۶,٢٠٢سربارتولید

۵٩۶,٧١٩٨٢٩,۵٢٢١,٠٧٨,٣٧٩جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

۵٩۶,٧١٩٨٢٩,۵٢٢١,٠٧٨,٣٧٩جمع ھزينه ھاي تولید

خالص موجودی كاالي درجريان
ساخت

(٢٧,٧۴٧)۶,٠٩٩٧,٩٢٩

٠٠٠ضايعات غیرعادي

۵۶٨,٩٧٢٨٣۵,۶٢١١,٠٨۶,٣٠٨بھاي تمام شده كاالي تولید شده



سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیونشرح
ریال)

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ (میلیون
ریال)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٢/٠۶/٣١

موجودي كاالي ساخته شده اول
دوره

۴۵,١٣۴۵٢,۶١۵١١۵,٨٩۶

موجودي كاالي ساخته شده پايان
دوره

(۵٢,۶١۵)(١١۵,٨٩۶)(١٩٨,١۶٢)

۵۶١,۴٩١٧٧٢,٣۴٠١,٠٠۴,٠۴٢بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

۵۶١,۴٩١٧٧٢,٣۴٠١,٠٠۴,٠۴٢جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

نرخ عوامل بھای تمام شده تحت تاثیر نرخ تورم سالیانه و نرخ ارز قرار می گیرد.برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٢/٠۶

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده - میلیون

ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده - میلیون

ریال

نرخمقدار
-

ریال

بھای تمام
شده -

میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

انواع
روشويي

۴۴٩۵٩,٧٧٠,۶٠١٢۶,٨٣٧١,٣٢۵٨٢,٩۶٢,٢۶۴١٠٩,٩٢۵٠٠٠١,۶٩٨۶١,۵٨١,٢٧٢١٠۴,۵۶۵٧۶۴٢٣,۶۴۴,٧٣٧٣٢,١٩٧تن

انواع
توالت .

۴٨٠٣٢,١٣٣,٣٣٣١۵,۴٢۴٢,١٧۵٢٣٨,٠۴۵,٩٧٧۵١٧,٧۵٠٠٠٠٢,۵٢۶١٨۵,٨۵٩,٨۵٧۴۶٩,۴٨٢١٢٩۴٩٣,٧٣۶,۴٣۴۶٣,۶٩٢تن

انواع
پايه.

٢,٠۶١۵,٠٢٣,٧٧۵١٠,٣۵۴٣,٠٠٨۶٩,١٣٠,٩٨۴٢٠٧,٩۴۶٠٠٠١,٨۵٣١٠٧,٠١١,٨٧٣١٩٨,٢٩٣٣,٢١۶۶,٢٢١,٠٨٢٢٠,٠٠٧تن

۵٢,۶١۵٨٣۵,۶٢١٠٧٧٢,٣۴٠١١۵,٨٩۶جمع كـل



گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

شرح
محصول

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده - میلیون

ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده - میلیون

ریال

نرخمقدار
-

ریال

بھای تمام
شده -

میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

بھاینرخ - ریالمقدار
تمام

شده -
میلیون

ریال

انواع
روشويي

٧۶۴٢٣,۶۴۴,٧٣٧٣٢,١٩٧١,۶٢۵٨٧,٩٣٩,۶٩٢١۴٢,٩٠٢٠٠٠١,٣٠٠١٠۴,۵۶۴,۶١۵١٣۵,٩٣۴۴٠١٩٧,۶۶٨,٣٢٩٣٩,١۶۵

انواع
توالت .

١٢٩۴٩٣,٧٣۶,۴٣۴۶٣,۶٩٢٢,٢٨٣٢٩۴,٨٢٠,۴١٢۶٧٣,٠٧۵٠٠٠٢,٠٢۶٣٠١,٢۴٧,٢٨۵۶١٠,٣٢٧٣٨۶٣٢٧,۵۶۴,٧۶٧١٢۶,۴۴٠

انواع
پايه.

٣,٢١۶۶,٢٢١,٠٨٢٢٠,٠٠٧٣,١۵٨٨۵,۶٠١,۶۴٧٢٧٠,٣٣٠٠٠٠١,٩۴۵١٣٢,۵٣۵,٢١٩٢۵٧,٧٨١۴,۴٢٩٧,٣۵٠,۶۴٣٣٢,۵۵۶

١١۵,٨٩۶١,٠٨۶,٣٠٧٠١,٠٠۴,٠۴٢١٩٨,١۶١جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٢٧,٢٣٠٧٨,٢٢٣٢,١٣٠١٩,۵٢۴١٠,۵٠٧,٢٧٣٢٠۵,١۴۴١,٣٢۵١٣٠,٣٠۴,١۵١١٧٢,۶۵٣۴۵,۴٢٩٧۶٢,٠٩٠٣۴,۶٢١تنمواد اصلي

١,٣٨۶٢٢,٩٣۴,٣۴٣٣١,٧٨٧٩٠۴٨,٩٩٣,٣۶٣٨,١٣٠١٣۴۶٧,٨١٣,۴٣٣٩,٠٨٧٢,١۵۶١۴,٢٩٩,۶٢٩٣٠,٨٣٠کیلوگرممواد کمکي.

٣٣,٩١٧٢١٣,٢٧۴١٨١,٧۴٠۶۵,۴۵١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٣٣,٩١٧٢١٣,٢٧۴١٨١,٧۴٠۶۵,۴۵١جمع كـل



خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۴۵,۴٢٩٧۶٢,٠٩٠٣۴,۶٢١٢٠,۵٠٠١٣,٠٠٩,١٢٢٢۶۶,۶٨٧١,٣٩١١۶١,٣۵٨,٠١۶٢٢۴,۴۴٩۶۴,۵٣٨١,١٩٠,٩١١٧۶,٨۵٩تنمواد اصلي

٢,١۵۶١۴,٢٩٩,۶٢٩٣٠,٨٣٠٩۴٩١١,١٣۶,٩٨۶١٠,۵۶٩١۴١٨٣,٧٨٠,١۴٢١١,٨١٣٢,٩۶۴٩,٩٨١,٧٨١٢٩,۵٨۶کیلوگرممواد کمکي.

۶۵,۴۵١٢٧٧,٢۵۶٢٣۶,٢۶٢١٠۶,۴۴۵جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶۵,۴۵١٢٧٧,٢۵۶٢٣۶,٢۶٢١٠۶,۴۴۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد
اولیه

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٢/٠۶/٣١

نرخ مواد اولیه با توجه به نرخ ارز و نرخ تورم سالیانه افزایش خواھد یافت در نتیجه عوامل بھای تمام شده از این موضوع تاثیر خواھد
پذیرفت.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ھزینه ھای سربار و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠١/٠۶

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠٢/٠۶

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠١/٠۶

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠٢/٠۶



ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠١/٠۶

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠٢/٠۶

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠١/٠۶

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی
به ٣١/١۴٠٢/٠۶

ھزینه حقوق و
دستمزد

۶٩,٠٢۵٩٢,٣٢٧١٢٠,٠٢۵٢۵,۴۴٠٢۴,٩۴۵٣٢,۴٢٨

۴,٣۵٠١١,٢٢٨١۴,۵٩۶٣,۵٧٢٣,٨٣١۴,٩٨٠ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق،
گاز و سوخت)

١۵,۶٣٠٣٩,٠٩٨۵٠,٨٢٧١٣٧١٢١١۵٧

٢۶,٨٩۴٢۴,۵٩٩٣١,٩٧٨٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزینه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزینه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزینه حمل و نقل و
انتقال

١,٧٨۵٢,۴٨٨٣,٢٣۴٠٠٠

١۶٨,۶٧٧٢١٩,۶۴۶٢٨۵,۵۴٠٩,٩٠٩١۵,٢٩١٢٠,٠٠٨سایر ھزینه ھا

٢٨۶,٣۶١٣٨٩,٣٨۶۵٠۶,٢٠٠٣٩,٠۵٨۴۴,١٨٨۵٧,۵٧٣جمع

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

افزایش ھزینه ھا موثر از نرخ سالیانه تورم و ھمچنین نرخ ارز می باشد.برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٢/٠۶

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٢۴٠٢٣٢٢۴۵تعداد پرسنل تولیدی شرکت

۶٠۴۵۴۵تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزی

١,۶۵٨۴٣٢,٠٨٨,٧٠٠١,۶۵٨۴٧٢١,۶۵٨۴٧٢دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٢,٠۵٣۶٢٨,٠٨١,٧۵٧٢,٠۵٣۵٨۴٢,٠۵٣۵٨۴یوروداراییھای ارزی پایان دوره

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح
ھای

عمده در
دست
اجرا

ھزینه ھای
برآوردی ریالی
طرح - میلیون

ریال

ھزینه
ھای

برآوردی
ارزی طرح

نوع
ارز

ھزینه ھای انجام
شده تا تاریخ

- ١۴٠١/٠۶/٣١
میلیون ریال

ھزینه ھای
برآوردی

تکمیل طرح-
میلیون ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در

تاریخ
١۴٠١/٠۶/٣١

درصد پیشرفت
برآوردی فیزیکی

طرح در تاریخ
١۴٠٢/٠۶/٣١

تاریخ
برآوردی

بھره
برداری از

طرح

تشریح تاثیر
طرح در

فعالیتھای
آتی شرکت

توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١نام شرکت

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد
نقدی ھر

سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد
نقدی ھر

سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١نام شرکت

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

سال مالی
شرکت سرمایه

پذیر

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد
نقدی ھر

سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر

سھم

درآمد
نقدی ھر

سھم

درآمد سرمایه
گذاری - میلیون

ریال

ساير
شرکتھاي

خارج از بورس

۵۵١١۴٠٠/٠۶/٣١٠١٠٣١,٠٣١٠٠٠٠٠٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به
ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

١,٩۵٣١٠٩٠درآمد حاصل از فروش ضايعات

٠٠٠ھزينه جذب نشده در تولید

١,٩۵٣١٠٩٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٠٠٠ھزينه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠ھزينه جذب نشده تولید

٠٠٠جمع



منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی (میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

١٨١۶۶,٣٣٠٨٨,١٠٢٠٠٨٨,١٠٢٠٢٩,٢٣٣تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠٠

١۶۶,٣٣٠٨٨,١٠٢٠٨٨,١٠٢٠٢٩,٢٣٣جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٢٩,٢٣٣

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٢/٠۶

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی (میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا



برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٢/٠۶

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و
ریالی (میلیون ریال)

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

مبلغ ھزینه مالی
طی دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت
ارزی (میلیون ریال)

کوتاه
مدت

بلند مدت

تسھیالت تسویه شده از ابتدای
سال مالی تا پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

انتقال به
دارایی

٠

ھزینه مالی
دوره

٠

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسھیالت در پایان دوره مربوط به تسھیالت اخذ شده از بانک ملی می باشد که در طی دوره بعداز تاریخ ترازنامه ٣۵.٣٩۶میلیون ریال از اقساط پرداخت شده است.

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

شرکت جھت دوره مالی بعد نسبت به اخذ تسھیالت تا تاریخ تایید صورت ھای مالی اقدامی ننموده است.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٢,٢٨۶١۴٠سود سپرده بانکي

٠٠٠ساير درآمدھاي غیرعملیاتي

٠(۴)٠سود و زيان تسعیر ارز

٠٢٢,٨٠٣٠ساير درآمدھاي غیرعملیاتي

٢,٢٨۶٢٢,٨١٣٠جمع



سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٢/٠۶/٣١دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٨٣١٢٨,۶٢١٠درآمد حاصل از فروش ضايعات

٣٠٠سود و زيان تسعیر ارز

٨٣۴٢٨,۶٢١٠جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان
سال مالی گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در
سال مالی گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالی گذشته

سود سھام مصوب مجمع
سال مالی گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم
سود سال مالی جاری

(١۵۴,۶٢٧)٠(٢۵,۴۴٨)٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

شرکت در راستای تولید بھینه نسبت تغییر در ترکیب فروش محصوالت به سمت تولید محصوالت با حاشیه سود در حرکت می باشد.برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٢/٠۶

سایر توضیحات با اھمیت

مبلغ ٢٨۶٢١میلیون ریال فوق مربوط به اقاله ماک دفتر مرکزی می باشد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین
نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


