
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

580,000سرمایه ثبت شده:ايران داروشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:ديراننماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)432317کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/09/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

۶۶٨,٩٠۶۴٣٢,٧١۵٢,٢٠٣,٣٣١۵۵درآمدھای عملیاتی

(۶١)(١,٠٠٧,٨۵٢)(٢١٨,۵٠۵)(٣۵٢,٢٩١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣١۶,۶١۵٢١۴,٢١٠١,١٩۵,۴٧٩۴٨سود (زيان) ناخالص

(٢٩)(٨١,٣۴٢)(١٧,۴٧٠)(٢٢,۵٢۵)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٢,٠٢۵١١۵٧٩,۵٣٨١,۶۶١ساير درآمدھا

١٠٠(۴,٩۵۴)(٩,٨٣٠)(٣٠)سایر ھزینه ھا

٢٩۶,٠٨۵١٨٧,٠٢۵١,١٨٨,٧٢١۵٨سود (زيان) عملیاتي

(۴٣)(٢١٣,٠۵۴)(۴٩,٧٩٢)(٧١,١١٠)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٠٠٠



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم
متفرقه

(٨٠۵)٣٠۶(٣٧,٩٧٣)--

٢٢۴,١٧٠١٣٧,۵٣٩٩٣٧,۶٩۴۶٣سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(۶٣)(١٩۵,٧۵۴)(٣٠,٩۴۶)(۵٠,۴٣٨)سال جاری

(٣٢,٨۵٨)٠٠سال ھای قبل

١٧٣,٧٣٢١٠۶,۵٩٣٧٠٩,٠٨٢۶٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١٧٣,٧٣٢١٠۶,۵٩٣٧٠٩,٠٨٢۶٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

۴٠٨٠١,۵۶١عملیاتی (ریال)

--(٣٣۶)٠(٩۶)غیرعملیاتی (ریال)

٣١٢٠١,٢٢۵ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٣١٢٠١,٢٢۵سود (زيان) پايه ھر سھم

٣٠٠١٨۴١,٢٢٣۶٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۵٨٠,٠٠٠۵٨٠,٠٠٠۵٨٠,٠٠٠سرمایه

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

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

١٧٣,٧٣٢١٠۶,۵٩٣٧٠٩,٠٨٢۶٣سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠

١٧٣,٧٣٢١٠۶,۵٩٣٧٠٩,٠٨٢۶٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١٢٨,٩٣٠١٢٩,۵۴۶١٣٨,۴۴٠٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٣)١۶,٧۵۵١٧,٢٨۵١٩,٠۶٠دارایی ھای نامشھود

۵٢٧۵٢٧۵٢٧٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(٢٧)۴,١۶٠۵,٧٠٧٣,٢١١دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠سایر دارایی ھا

(٢)١۵٠,٣٧٢١۵٣,٠۶۵١۶١,٢٣٨جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(١٢)۴٩۶,٣١٨۵۶۴,١٩١١٧١,۴٨٨سفارشات و پیش پرداخت ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٧٨٨,۵٣٨٧٠٢,١۶٣۴١٧,٠٢١١٢موجودی مواد و کاال

١,٩٧٢,٠۶۶١,٨۶٢,٣٠۶١,٠۴٧,٨٣١۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٧٧,٨۶٧١٢٨,٨٧٧١٠٨,٢٨٣٣٨موجودی نقد

٣,۴٣۴,٧٨٩٣,٢۵٧,۵٣٧١,٧۴۴,۶٢٣۵

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣,۴٣۴,٧٨٩٣,٢۵٧,۵٣٧١,٧۴۴,۶٢٣۵جمع دارایی ھای جاری

٣,۵٨۵,١۶١٣,۴١٠,۶٠٢١,٩٠۵,٨۶١۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۵٨٠,٠٠٠۵٨٠,٠٠٠۵٣٠,٠٠٠٠سرمايه

٣٠٠,٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

۶۶,۶٨٧۵٨,٠٠٠٣۴,٩٨٩١۵اندوخته قانونی

٣٩٣٩٣٩٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(۶٧)٢٢٨,٢٣۶٧٠١,١٩١٢٢١,٨٢١سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

(١٢)١,١٧۴,٩۶٢١,٣٣٩,٢٣٠٧٨۶,٨۴٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٣٠,۴۵٢پرداختنی ھای بلندمدت

(١۴)١۴۵,۴۶٠١۶٩,۶٨٢٢۴۶,۶٧۶تسھیالت مالی بلندمدت



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٠/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

۴٩,٣٢٠۴٧,۶۶٩٢٩,٧۶۶٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(١٠)١٩۴,٧٨٠٢١٧,٣۵١٣٠۶,٨٩۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣١١,٣٩١٢٩۴,٨٨۶٢٣٠,٩۴۴۶پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٣۴۴,۴۶٠٢٩۴,٠٢٢١١٧,٩٣٢١٧مالیات پرداختنی

۴٠٢,٠٠٠١۴٩,۶٢٢۶٢,٩٧٣١۶٩سود سھام پرداختنی

١,١۵٧,۵۶٨١,١١٢,٢۴٠۴٠٠,٢۶٨۴تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

--٠٣,٢۵١١پیش دریافت ھا

٢,٢١۵,۴١٩١,٨۵۴,٠٢١٨١٢,١١٨١٩

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠

٢,٢١۵,۴١٩١,٨۵۴,٠٢١٨١٢,١١٨١٩جمع بدھی ھای جاری

٢,۴١٠,١٩٩٢,٠٧١,٣٧٢١,١١٩,٠١٢١۶جمع بدھی ھا

٣,۵٨۵,١۶١٣,۴١٠,۶٠٢١,٩٠۵,٨۶١۵جمع 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

۵٣٠,٠٠٠٠٠٠٣۴,٩٨٩٣٩٠٠٢٢١,٨٢٠٠٧٨۶,٨۴٨مانده در ١٣٩٨/١٠/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۵٣٠,٠٠٠٠٠٠٣۴,٩٨٩٣٩٠٠٢٢١,٨٢٠٠٧٨۶,٨۴٨مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٠/٠١



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

٧٠٩,٠٨٢٧٠٩,٠٨٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٧٠٩,٠٨٢٠٧٠٩,٠٨٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٧٠٩,٠٨٢٠٧٠٩,٠٨٢

(٢٠۶,٧٠٠)(٢٠۶,٧٠٠)سود سھام مصوب

۵٠,٠٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠(٢٣,٠١١)٢٣,٠١١تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵٨٠,٠٠٠٠٠٠۵٨,٠٠٠٣٩٠٠٧٠١,١٩١٠١,٣٣٩,٢٣٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠٩/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١٧٣,٧٣٢١٧٣,٧٣٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات



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) جامع دردوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧٣,٧٣٢٠١٧٣,٧٣٢

(۶٣٨,٠٠٠)(۶٣٨,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٣٠٠,٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠(٨,۶٨٧)٨,۶٨٧تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۵٨٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٠٠۶۶,۶٨٧٣٩٠٠٢٢٨,٢٣۶٠١,١٧۴,٩۶٢مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--(٢٣۶,٠٧٣)(١٩۶,٩٨٣)١٩٧,٣١٢نقد حاصل از عملیات

--(۵٢,۵٢٢)(١,٨١٩)٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

(١٩٨,٨٠٢)١٩٧,٣١٢(٢٨٨,۵٩۵)--

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت
مشھود

٠٠٠

--(٨,٨١۴)٠(٣,۴٢٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

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

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٢٢۵٠--

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در
امالک

٠٠٠

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی
به دیگران

٠٠٠

دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

۶٠٠٩١٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(٣,٣۶٩)٢٢۵(٧,٩٠٢)--



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

١٩٣,٩۴٣(١٩٨,۵٧٧)(٢٩۶,۴٩٧)--

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠١۴,٢٣٢دریافت 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

(٢۵)١۵٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠١,۴۴٩,٢٩٩دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٩٨)(٨٢٠,٠۴٠)(٧٠,٠٨۵)(١٣٨,٩٩٠)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(٣۵٠)(٢٠٧,٣٣۶)(١۵,٨٠۴)(٧١,١١١)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

(٢,٣۴٠)(١٢٠,٠۵٣)(٣,۴٧٧)(٨۴,٨۵٢)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

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

(١۴۴,٩۵٣)١١٠,۶٣۴٣١۶,١٠٢--

--١٩,۶٠۵(٨٧,٩۴٣)۴٨,٩٩٠خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٢٨,٨٧٧١٠٨,٢٨٣١٠٨,٢٨٣١٩مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٩٨٩تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٧٧,٨۶٧٢٠,٣۴٠١٢٨,٨٧٧٧٧۴مانده موجودی نقد در پايان سال



دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٣۵,٧۶٨معامالت غیرنقدی

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

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠

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

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد تعداددوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
فروش در

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠٩/٣٠

مبلغتعداد فروش
فروش-
میلیون

لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي:

ھیئتعددکپسول
مدیره

۴۶,٨١٠,۵٣٠١۶٧,۶٨٧٢٢۵,٧۵١,٧١٨٣,٨٧۴.٧٨٧۴,٧٢١(٢٩٧,٨۶۶)۵٧۶,٨۵۵۵٣,۶٧١,۶٠٠۴,٠۵۵.٣٨٢١٧,۶۵٩(٨۴,٨۶۵)١٣٢,٧٩۴١۶١,٠١۴,٨٠٠

ھیئتعددقرص
مدیره

٩٠,۶٧٠,١۶٠٨۶,١۵٨۴٣٢,٣١١,٧٨٠١,٢٢٨.۶۴۵٣١,١۵۴(٢٨٩,۵١١)٢۴١,۶۴٣١٠٢,۵٧٨,٧٠٠١,٨۶٨١,٢٢(١٠٩,٩١٢)٣.٣٣١٩١,١٣٨۶٣٠٧,٧٣۶,١٠٠

پمادوکرم
و ژل

ھیئتعدد
مدیره

٢,٧٠۵,١١۵٢,۵٧٠٨,٩٩٢,۵٣۶٣١,٠٩۴.٧٩٢٧٩,۶٢١(١۵٨,٢٨٣)١٢١,٣٣٨٣,٠٩۶,۶٩۶٣٨,۵۵٨.٨۴١١٩,۴٠۵(٧٠,٩١۴)۴٨,۴٩١٩,٢٩٠,٠٨٨

ھیئتعددشربت
مدیره

٧٨,٣٨۴٧٨,۵۵۵٣٩۶,٨١٠۴٢,۴۶١.١٣١۶,٨۴٩(١٠,١۶۶)۶,۶٨٣۶۴,٩٢٢١٣٣,٩١۴.۵۴٨,۶٩۴(٢,٢٧٩)۶,۴١۵١٩۴,٧۶۶

لوسیون
و

اسپري

ھیئتعدد
مدیره

٧٢٧,٩٩۶١١۴,٨٠۴٢,٠٢٨,٠۶٢١٨۴,۴۴٣.٠٨٣٧۴,٠۶٢(١١۶,٠٣٧)٢۵٨,٠٢۵۵۴۵,۶٠٩٢٠٨,٨۶٠.١٩١١٣,٩۵۶(۴٢,٧۶٨)٧١,١٨٨١,۶٣۶,٨٢٧



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد تعداددوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠
فروش در

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠٩/٣٠

مبلغتعداد فروش
فروش-
میلیون

لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

ھیئتساشهپودر
مدیره

۴٧٢,۶۶٨۵,٣٣١٣,٣۵٢,٣١٨١۵,٠٩۵.٢٣۵٠,۶٠۴(٣۶,٠٢۴)١۴,۵٨٠٢,٣٢٠,٧٠٠٢٠,٢٧٠.۶١۴٧,٠۴٢(٣۴,١۶۵)١٢,٨٧٧۶,٩۶٢,١٠٠

٣۵٢,٩٩١۴٨۶,٨٣۴,۶٨١(٣۴۴,٩٠٣)١,٢١٩,١٢۴١۶٢,٢٧٨,٢٢٧۶٩٧,٨٩۴(٩٠٧,٨٨٧)١۴١,۴۶۴,٨۵٣۴۵۵,١٠۵۶٧٢,٨٣٣,٢٢۴٢,١٢٧,٠١١جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

ھیئتعددکپسول
مدیره

٠٠٣,٩٢٠,٠١٠١,٧٧٨.٣١۶,٩٧١(٢,٣٧۴)۴,۵٩٧٠٠٠٠٠

ھیئتعددقرص
مدیره

٠٠٣١,٩١٠,٧٩٠١,٢۴٢.۶٨٣٩,۶۵۵(٢٢,٧٠۴)١۶,٩۵١٢,٠٠٠,٠٠٠١,۵٠۴٣,٠٠٨(١,٨۵٠)١,١۵٨۶,٠٠٠,٠٠٠

پمادوکرم
و ژل

ھیئتعدد
مدیره

٠٠٢,٧٧٧,٠۴٨٣۴,۶٧٧.١١٩۶,٣٠٠(۵٩,١۵١)٣٧,١۴٩٢٠٠,٠٠٠۴۴,٠٧٠٨,٨١۴(۵,۵٣٨)٣,٢٧۶۶٠٠,٠٠٠

ھیئتعددشربت
مدیره

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

لوسیون
و

اسپري

ھیئتعدد
مدیره

٠٠٢۶۵,٢۵٠١٧۶,١۵٨.٣۴۴۶,٧٢۶(١۵,٧٣۶)٣٠,٩٩٠٠٠٠٠٠

ھیئتساشهپودر
مدیره

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

۴,۴٣۴۶,۶٠٠,٠٠٠(٧,٣٨٨)٨٩,۶٨٧٢,٢٠٠,٠٠٠١١,٨٢٢(٩٩,٩۶۵)٠٠٣٨,٨٧٣,٠٩٨١٨٩,۶۵٢جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠(٢,٨۵٨)٠(٢,٨۵٨)٠(٢٠,٢٢٧)٠(٢٠,٢٢٧)٠(۶,۴۶٣)٠برگشت از فروش

٠(٣٧,٩۵٢)٠(٣٧,٩۵٢)٠٠(٩٣,١٠۵)٠(٩٣,١٠۵)(١۵,٩٢٧)٠تخفیفات

٣١۶,۶١۵۴٩٣,۴٣۴,۶٨١(٣۵٢,٢٩١)١,١٩۵,۴٧٩١۶۴,۴٧٨,٢٢٧۶۶٨,٩٠۶(١,٠٠٧,٨۵٢)١۴١,۴۶۴,٨۵٣۴٣٢,٧١۵٧١١,٧٠۶,٣٢٢٢,٢٠٣,٣٣١جمع



روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٧٣٩,٠٠٧٧٢۵,۶١۵٧٨٩,۴٣۶٩٨١,٢٩۴٢,٢٠٣,٣٣١۶۶٨,٩٠۶١,٩٢۶,۵۶٧مبلغ فروش

(١,٠١۴,۶۶٠)(٣۵٢,٢٩١)(١,٠٠٧,٨۵٢)(۴۶٢,١۴٢)(٣٨٨,٢٠۴)(۴٩٣,٠٢٣)(۴٢٩,٧۶٩)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

عوامل موثر بر شرایط بازارھای داخلی و ھمچنین تصویب و صدور بخشنامه ھا و الزامات قانونی منجر به عدم قطعیت پیش بینی ھا شده که با نظر به موضوعات مذکور شرکت ایران دارو ھمان
روندمطلوب به تولید و فروش خود ادامه داده و انتظار می رود نسبت ھای مربوط به تولید و فروش و در نتیجه سود شرکت در سطح فعلی و آتی نیز ادامه یابد.

بھای تمام شده

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ (میلیون لایر)شرح

۶۴٧,۴۴٧٢٢٨,٩٨٩مواد مستقیم مصرفي

٧٧,٨٣٨٣۵,٢٢٩دستمزدمستقیم تولید

٢٩٨,۵٨٨٧٠,۴۵٨سربارتولید

١,٠٢٣,٨٧٣٣٣۴,۶٧۶جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

١,٠٢٣,٨٧٣٣٣۴,۶٧۶جمع ھزينه ھاي تولید

٣٨,٧۶٨۵۴,٣٧٣موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٣۵,۵٢۵)(۵۴,٣٧٣)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠(٢,٠۵١)ضايعات غیرعادي

١,٠٠۶,٢١٧٣۵٣,۵٢۴بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۶,٧٠۶۵,٠٧١موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۶,٣٠۴)(۵,٠٧١)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١,٠٠٧,٨۵٢٣۵٢,٢٩١بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

١,٠٠٧,٨۵٢٣۵٢,٢٩١جمع 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 ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي تمام
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

(١٠,٠٠۵)(٨,۴٩٠.٧۶)۴,٩٠٠١,۴٢٨.۵٧٧۵۴,٨۴۵,٠۴٠١,۵٨۴.٣۴٨۶,٨٩٣٠٠۵٣,۶٧١,۶٠٠١,٨٠۵.۵٢٩۶,٩٠۵١,١٧٨,٣۴٠عددکپسول

٨۵۴,۵۶٠١,٢۴٣.٩١١,٠۶٣١٠۴,۶٨٢,٩۴٠١,٠۶٨.۶٨١١١,٨٧٣٠٠١٠۴,۵٧٨,٧٠٠٩١٧.۶١٩۵,٩۶٢٩۵٨,٨٠٠١٧,٧٠٣.٣٨١۶,٩٧۴عددقرص

پمادوکرم
و ژل

(٢,۶۴۴)(٣۴,٣٨٢.٣١)١٣٨,٨٢۴١٩,٠۵٢.٩٢,۶۴۵٣,٠٣۴,٧٧٢٢۴,۶٨٨.١٨٧۴,٩٢٣٠٠٣,٠٩۶,۶٩۶٢۵,٩٠٢.۴۵٨٠,٢١٢٧۶,٩٠٠عدد

٠٠۶۵,١١۶٣۵,٠٩١.٢٢٢,٢٨۵٠٠۶۴,٩٢٢٣۵,١٠٣.۶۶٢,٢٧٩١٩۴٣٠,٩٢٧.٨۴۶عددشربت

لوسیون و
اسپري

٢٧,١۵٢۴٨,٢١٠.٠٨١,٣٠٩۵۵٣,٢٩٢٧٨,٣٨٧.١٨۴٣,٣٧١٠٠۵۴۵,۶٠٩٧٨,٣٨٧.۶۴۴٢,٧۶٩٣۴,٨٣۵۵۴,٨۵٨.۶٢١,٩١١عدد

۵,٩۵٠٧,٨٩٩.١۶۴٧٢,٣٢١,۶١۴١۴,٧٢٢.٠٩٣۴,١٧٩٠٠٢,٣٢٠,٧٠٠١۴,٧٢١.۴٢٣۴,١۶۴۶,٨۶۴٩,٠٣٢.۶٣۶٢ساشهپودر

۵,٠٧١٣۵٣,۵٢۴٠٣۵٢,٢٩١۶,٣٠۴جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

٣٣٢,٢٧۶,٨٩٢٨٨٧.٠٨٢٩۴,٧۵۶٢١٠,٧٣۵,١۵۵١,١٢٠٢٣۶,٠٢٣١٨٧,٣٨۴,٧٩۶٩٨٠١٨٣,۶٣٧٣۵۵,۶٢٧,٢۵١٩٧۶.١۴٣۴٧,١۴٢عددساير

٣٣٢,٢٧۶,٨٩٢٨٨٧.٠٨٢٩۴,٧۵۶٢١٠,٧٣۵,١۵۵١,١٢٠٢٣۶,٠٢٣١٨٧,٣٨۴,٧٩۶٩٨٠١٨٣,۶٣٧٣۵۵,۶٢٧,٢۵١٩٧۶.١۴٣۴٧,١۴٢جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:



دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

١٨٧,٠١٨,١١١١,۵٣٣.٩۵٢٨۶,٨٧۶٣٠,۵۴٠,٠٠٠١,٧۵۶.٠٢۵٣,۶٢٩٢٧,۴٨۶,٠٠٠١,۶۵٠۴۵,٣۵٢١٩٠,٠٧٢,١١١١,۵۵٢.٨۵٢٩۵,١۵٣عددساير

١٨٧,٠١٨,١١١١,۵٣٣.٩۵٢٨۶,٨٧۶٣٠,۵۴٠,٠٠٠١,٧۵۶.٠٢۵٣,۶٢٩٢٧,۴٨۶,٠٠٠١,۶۵٠۴۵,٣۵٢١٩٠,٠٧٢,١١١١,۵۵٢.٨۵٢٩۵,١۵٣جمع مواد اولیه وارداتي:

۵٨١,۶٣٢٢٨٩,۶۵٢٢٢٨,٩٨٩۶۴٢,٢٩۵جمع 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
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

ھزينه حقوق و
دستمزد

١۶٧,۵٠۴٣٩,۵٢۶١١٨,۵٧٨٣٠,٩۵١٨,۵٧١٢۵,٧١٣

١٧,٩۴۶۴,٢٣۵١٢,٧٠۵١,۵۴٢۴٢٧١,٢٨١ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٣,۴٣٠٨٠٩٢,۴٢٧١,١٨٣٣٢٨٩٨۴

٢۵,۴١۴۵,٩٩٧١٧,٩٩١١,۶۴۶۴۵۶١,٣۶٨ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٢,٧٨٢٧٧٠٢,٣١٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠١۵٩۴۴١٣٢

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٣٣٢٩٢٢٧۶

٨۴,٢٩۴١٩,٨٩١۵٩,۶٧٣۴٢,٧۴٧١١,٨٣٧٣۵,۵١١ساير ھزينه ھا

٢٩٨,۵٨٨٧٠,۴۵٨٢١١,٣٧۴٨١,٣۴٢٢٢,۵٢۵۶٧,۵٧۵جمع

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

افزایش محصوالت این شرکت بین ١۵ تا ٢٠ درصد برآورد می گردد.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠نرخ فروش محصوالت

افزایش محصوالت این شرکت بین ١۵ تا ٢٠ درصد برآورد می گردد.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠نرخ خريد مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

پیش بینی می گردد با توجه به افزایش نرخ ارز و در ادامه افزایش بھای خرید کاال ، بھای تمام شده افزایش یابد.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

١١٢١٠٧١١٢تعداد پرسنل تولیدي شرکت

١٣٧١٣٧١٣٧تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٣٠,٧٨٩,۴٣٨١١٠,١٢٠,٧٣١,۴٧٨۴٣,٠۶٧,۶٧٣١۵٩,٣۵٠,٠٣٩,١٠٠روپیه ھندمصارف ارزی طی دوره

۵,۴۶١,٠٠٠١٧٢,٩٣٢,٠٣۵,٣۶٩١٨,۴۴٢,۶۵٩۶٩,١۵٩,٩٧١,٢۵٠یوانمصارف ارزی طی دوره

١,٠٢۴,٢۴۴١٣٣,٨۴٧,٩٨٠,٢٢١۴٢۴,٨٧٠١١۶,٨٣٩,٢۵٠,٠٠٠یورومصارف ارزی طی دوره

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

کنترل ھزینه ھای عمومی ،اداری و تشکیالتی شرکت مطابق با بودجه ساالنه شرکت.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠



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

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

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

نام
طرح

ھزينه ھاي
برآوردي ريالي
طرح - میلیون

لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

ارزي طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٩/١٢/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح
در تاريخ ١۴٠٠/٠٩/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

با توجه به شرایط اقتصادی و رقابتی بازار پیش بینی می گردد پروژه تا پایان سال ١۴٠١ به پایان برسد.

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠نام شرکت
شرکت در شرکت سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي
تمام
شده

سال مالي شرکت
سرمايه پذير

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

ساير شرکتھاي پذيرفته
شده در بورس

٠۵٢٧١,٠٩٠٠۵٢٧٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

شرکت ایران دارو در دوره مورد گزارش برنامه ای در خصوص ادغام ، تحصیل و واگذاری تغییرات با اھمیت در پرتفوی سرمایه گذاری نداشته و در صورت فراھم بودن شرایط اقتصادی ، امکان سرمایه
گذاری بیشتر در آینده وجود خواھد داشت.

«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

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح



١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,٧٩٧٠درآمد حاصل از فروش مواد اولیه

٧,٣۵١٠درآمد خدمات کارمزدي

١,٧٠٠٠سود حاصل از فروش ضايعات

۶۶,٧۶۵٠سودو زيان حاصل از تسعیر ارز

١,٩٢۵٢,٠٢۵ساير

٧٩,۵٣٨٢,٠٢۵جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢,٠۵٢٠ھزينه ضايعات

٢,٩٠٢٣٠ساير

۴,٩۵۴٣٠جمع

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

اقتصاد١٨٨١٧,٧٨۶٨٣۵,٣٩٢٠٠٧۶١,٠۴٢٠١٩,٧٠٣تسھیالت دريافتي از بانکھا
نوین

کارآفرین١٨١۵٢,٩٠١١۵٢,٩٠١٠٠١۵٢,٩٠١٠١۴,۵٨٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

سپه١٨١٢١,٨٧٩١٢١,٨٧٩٠٠١٢١,٨٧٩٠١٣,۴٢٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

سینا١٨١٨٩,٣۵۶١٩٢,٨۵۶٠٠١٢١,٧۴۶١۴۵,۴۶٠٢٣,۴٠٧تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

١,٢٨١,٩٢٢١,٣٠٣,٠٢٨٠١,١۵٧,۵۶٨١۴۵,۴۶٠٧١,١١٠جمع

انتقال به
دارايي

٠



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

ھزينه مالي
دوره

٧١,١١٠

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جھت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به اخذ تسھیالت با صرفه اقتصادی بھتر در قالب مشارکت مدنی و خرید دین از بانکھای دولتی و خصوصی نموده است.

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

با توجه به اخذ تسھیالت جدید پیش بینی می گردد ھزینه ھای مالی شرکت با توجه به روند سنوات قبل افزایش یابد.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٩١٢٠درآمد حاصل از سود سپرده ھاي بانکي

٩٨٩٠سودو زيان حاصل از تسعیر ارز

(٨٠۵)(٣٩,٨٧۴)ساير

(٨٠۵)(٣٧,٩٧٣)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

٧٠١,١٩١۵۶٧,٠٠٠٧٠٩,٠٨٢۶٣٨,٠٠٠٨٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

افزایش سرمایهدوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠



سایر توضیحات با اھمیت

مورد ندارد.

«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.»


