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بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت مخابرات ايران ( سھامي عام ) شامل صورت ھاي وضعیت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورتھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي 

براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي يک تا 45 توسط اين سازمان حسابرسي شده است . 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است  اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي 

است به گونه اي که اين صورتھا، عاري از تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين سازمان ،اظھار نظر  نسبت به صورتھاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد ھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان 

الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورتھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 
حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف 
با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورتھاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه 

و ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي 
مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است . 

 
اين سازمان اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده،براي اظھار نظر مشروط نسبت به صورتھاي مالي کافي و مناسب است. 

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

                        

مبانی اظھار نظر مشروط

 
                            4. استانداردھاي حسابداري درخصوص شناسايي درآمد حاصل از طرح اختصاصي مربوط به اجراي پروژه فیبر نوري به مبلغ 348  میلیارد لایر ( سنوات گذشته 454ر5 میلیارد لایر ) متناسب با عمر 

مفید دارايي ھاي ايجاد شده رعايت نشده و مبالغ مزبور به صورت يکجا به حساب ساير درآمدھا منظور گرديده است( يادداشت توضیحي 8 صورتھاي مالي). مضافا  طي سال مالي مورد گزارش، ھزينه حقوق و دستمزد 
کارکنان به مبلغ 640ر1 میلیارد لایر ( سال قبل مبلغ 140ر1میلیارد لایر ) به سرفصل دارايي ثابت مشھود ( ماشین آالت و تجھیزات ) انتقال يافته که دارايي مزبور فاقد شرايط الزم مي باشد. ھر چند تعديل حسابھا از بابت 

موارد فوق ضروري است، لیکن به دلیل فقدان اطالعات کافي تعیین مبلغ تعديالت براي اين سازمان میسر نگرديده است.
5. طبق راي ھیات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 9/11/1397 مبني بر عدم تکلیف شرکت به پرداخت مزاياي رفاھي فراتر از قواعد و قوانین کار به کارکنان( شاغل و بازنشسته)، لیکن شرکت اقدام به پرداخت مزاياي 
رفاھي مزبور براي سالھاي 1393، 1394 (50درصد) 1397 الي 1399 نموده است. بنابراين با توجه به تعھد عرفي ايجاد شده مي بايست تعھدات مزبور براي سالھاي 1392 و1394 (50درصد باقیمانده) الي 1396 نیز حداقل 
به مبلغ 200ر9 میلیارد لایر شناسايي گردد.ھمچنین در خصوص پرداخت ھاي انجام شده آثار سنواتي لحاظ نشده وکلیه پرداخت ھا بعنوان ھزينه دوره تلقي شده است. عالوه بر موارد فوق سرفصل دريافتني ھاي تجاري 
و ساير دريافتني ھاي شرکت ( مندرج در يادداشت توضیحي 17 صورتھاي مالي ) حداقل شامل مبلغ 360ر2 میلیارد لایر اقالم راکد و سنواتي مي باشد که از اين بابت صرفا  مبلغ 186 میلیارد لایر زيان کاھش ارزش لحاظ 

شده است. باتوجه به موارد فوق اصالح صورتھاي مالي ضروري است لیکن به دلیل فقدان اطالعات کافي، تعیین مبلغ و آثارآن در شرايط حاضر امکان پذير نمي باشد.
6. طبق برگ ھاي تشخیص و آراي ھیات ھاي حل اختالف مالیاتي بابت مالیات عملکرد سالھاي 1394الي 1397شرکت (يادداشت توضیحي 34 صورتھاي مالي) جمعا  مبلغ 898ر5 میلیاردلایر (شامل 054ر1 میلیارد لایر 

جريمه) مطالبه شده که از اين بابت ذخیره اي در حسابھا منظور نگرديده است. ھمچنین طبق برگھاي تشخیص، قطعي و اجرايي صادره توسط ادارت امورمالیاتي براي برخي مناطق و ستاد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 
222 ر7 میلیاردلایر (شامل جرائم به مبلغ 828 ر2 میلیارد لایر)، مالیات تکلیفي به مبلغ 129 میلیارد لایر مربوط به سالھاي قبل مطالبه گرديده است. ھرچند اين موضوع مورد اعتراض شرکت قرارگرفته، لیکن از اين بابت 
بدھي مالیاتي در حسابھا انعکاس نیافته است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالیاتي شرکت، احتساب بدھي مالیاتي اضافي ضرورت دارد، لیکن تعیین مبلغ آن منوط به تکمیل رسیدگي و صدور آراء قطعي می باشد.

7. صورت تطبیق حسابھاي فیمابین شرکت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويي، سازمان فناوري اطالعات ايران و شرکتھاي ارتباطات زيرساخت ، خدمات ارتباطي ايرانسل تا تاريخ اين گزارش به اين سازمان ارائه 
نشده و پاسخ تايیديه ھاي درخواستي از آنھا نیز تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است. اين سازمان نیز نتوانسته است از طريق ساير روشھاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي ارائه صورت تطبیق ھاي فوق که 

برصورتھاي مالي ضرورت خواھد يافت، براي اين سازمان مشخص نمي باشد.
 

                        



اظھار نظر مشروط

 
                            8. به نظراين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج دربندھاي 4 الي 6 و ھمچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 7، صورتھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي گروه و شرکت مخابرات 

ايران ( سھامي عام ) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريانھاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب 
نشان مي دھد. 

 

 
                        



تاکید بر مطالب خاص

 
                            9. موضوع اختالف نظر في مابین شرکت و معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ( به شرح يادداشت توضیحي 2-1-6-1-17 صورتھاي مالي ) در مورد ادعاي مبلغ 000ر3 میلیارد لایر تعھدات 

سود تکلیفي از شرکت ارتباطات سیار مندرج در قانون بودجه سال 1387کل کشور، منجر به پرداخت مبلغ 250ر1 میلیارد لایر ديگر بطور علي الحساب بموجب صورتجلسه مورخ 5/12/1396فیمابین گرديده و تماما  به حساب 
بدھکاري دولت ( وزارت امور اقتصادي و دارايي) منظور شده است. طبق صورتجلسه مذکور، مقرر شده موضوع مورد اختالف تا پايان شھريور سال 1397 تعیین تکلیف گردد، لیکن در تاريخ 16/7/1399 به موجب برگ اجرايي 
صادره سازمان امور مالیاتي، مبلغ 787ر1 میلیارد لایر با مھلت پرداخت يکماه از شرکت مطالبه شده و در تاريخ 27/8/1399 مبلغ 500ر1 میلیارد لایر از حساب شرکت برداشت و مبلغ 287 میلیاردلایر در تاريخ 14/1/1400 

پرداخت شده است، لیکن اختالفات مزبور تا کنون رفع نگرديده است. اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.
10. شرکت ارتباطات زيرساخت بابت مطالبات خود از شرکت مخابرات ايران دعاوي حقوقي در مراجع قضايي جمعا  به مبلغ 309ر6 میلیارد لایر و ھمچنین ادعاي مالکیت برخي امالک شرکت مخابرات ايران مطرح نموده 

است که در مراجع ذيربط در دست رسیدگي مي باشد (يادداشت توضیحي 6-43 صورتھاي مالي) پیامدھاي ناشي از موارد فوق تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، مشروط 
نشده است.

11. ملک موسوم به دانشکده مخابرات واقع درجنب ترمینال غرب تھران و مجموعه اداري و مجتمع دانشگاھي فوالد شھراصفھان توسط وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات تصرف و اسناد مالکیت مجموعه اداري و مجتمع 
دانشگاھي فوالدشھر اصفھان به نام آن وزارتخانه صادرگرديده است. اين امر موجب اقامه دعوي توسط طرفین در محاکم قضايي و ھیات داوري ماده 30 قانون اجراي سیاست ھاي کلي اصل 44 قانون اساسي گرديده که 

نھايتا  در مرحله تجديد نظر خواھي ديوان عدالت اداري، راي به نفع وزارت مذکور صادر گرديده که شرکت نسبت به راي صادره اعتراض نموده است، (يادداشت توضیحي 2-2-13 صورتھاي مالي )، لیکن نتیجه آن تا تاريخ اين 
گزارش مشخص نشده است. اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

12. توجه استفاده کنندگان صورتھاي مالي را به يادداشت توضیحي 4-43 صورت ھاي مالي جلب می کند که طي آن ابھام مربوط به نامشخص بودن نتیجه دعوي حقوقي شرکت خالر شیراز بابت ابطال سند مالکیت و خلع 
يد زمین ساختمان مرکزي مخابرات منطقه فارس (ارزش دفتري و بھاي روز به ترتیب به مبلغ 5ر49 و مبلغ 4000 میلیارد لایر ) توصیف شده است. مضافا انتقال زمین و ساختمان مرکز آموزش سردخانه به دانشگاه صنعتي 
شیراز تا زمان واگذاري سھام به بخش خصوصي جمعا  به مبلغ 6ر122 میلیارد لایر به حساب بدھي دولت منظور شده است. موضوع فوق به ھمراه تفاوت درآمد پروانه فعالیت در سال 1388 (سال واگذاري سھام) توسط 

شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان سھامدار عمده شرکت مخابرات ايران به مراجع قضايي ارجاع شده است. که تا کنون تعیین تکلیف نشده است. اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
13. طبق يادداشتھاي توضیحي 1-1-6-1-17 صورتھاي مالي بابت ذخیره مرخصي، مالیات و ... مربوط به سالھاي قبل از 1387( واگذاري به بخش خصوصي) مبلغ 882ر4 میلیارد لایر به عنوان مطالبات از دولت در حسابھا 

منظور شده که پیگیري ھاي شرکت توسعه اعتماد مبین (سھامدار اصلي) در اين خصوص به نتیجه مورد نظر منجر نگرديده است. ضمنا بابت مابه التفاوت حق السھم از درآمد 8 ماھه  سال اول صدور پروانه فعالیت 
(29/4/1387 تا 29/12/1387 ) مبلغ 036ر12 میلیارد لایر و حق استفاده از فرکانس سالھاي 1380 تا 1387 در مراجع قضايي مطرح شده است، که مقرر شده پیگیري موضوع در محاکم قضايي صورت پذيرد. ھمچنین بابت 

پروانه فعالیت سال 1394 نیز در ھیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتھاي مستقیم پرونده اي به مبلغ 413ر13 میلیارد لایر مطرح مي باشد که منتج به نتیجه نگرديده است . اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، مشروط 
نشده است.

14. ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 3-5 صورتھاي مالي منعکس است، ھیأت عمومي ديوان عدالت اداري تعدادي از مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمدتا  درخصوص مبالغ وضع و دريافت شده تحت عناوين 
آبونمان، رندآپ و حداقل کارکرد خطوط تلفن ثابت را از تاريخ تصويب ابطال کرده است. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با توجه به اختیار قانوني مصرح در بند " ج" ماده 5 قانون وظايف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري 
اطالعات و ھمچنین شرکت، اقداماتي را جھت بررسي مجدد اين موضوع در ديوان عدالت اداري انجام داده اند و نھايتا  با دستور رياست محترم قوه قضايیه، موضوع جھت بررسي به ديوان عدالت اداري ارجاع شده است. 
مضافا  در اين ارتباط دعاوي در شعب بدوي و تجديد نظر تعزيرات حکومتي مطرح شده که منجر به صدور رأي علیه شرکت به مبلغ 940ر3 میلیاردلایر گرديده است. ھمچنین بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي به طور 

فوق العاده مورخ 10/1/1398 دريافت حق اشتراک ماھانه از مشترکین شھري و روستايي تلفن ثابت، مصوب شده و از اين بابت طي سال مبلغ 999ر3 میلیارد لایر درآمد شناسايي شده و در حسابھا منظور گرديده است. 
اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

15. دارايي ھاي ثابت مشھود و موجودي ھاي لوازم و قطعات مصرفي شرکت از پوشش بیمه اي کافي برخوردار نمي باشد (يادداشت ھاي توضیحي 13 و 21 صورت ھاي مالي). اظھارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند، 
مشروط نشده است.

 
                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            16. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھئیت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. 
اظھارنظر اين سازمان نسبت به صورتھاي مالي، دربرگیرنده اظھار نظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. 

در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين سازمان 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 سازمان به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.  

اين سازمان به اين نتیجه رسیده که "ساير اطالعات" در رابطه با بندھاي 4 الي 6 " مباني اظھارنظر مشروط " حاوي تحريف با اھمیت مي باشد .ھمچنین در ارتباط با بند 7 " مباني اظھار نظر مشروط " ، اين سازمان به 
دلیل عدم دسترسي به اطالعات الزم، نمي تواند نتیجه گیري کند که "ساير اطالعات" حاوي تحريف با اھمیت است ياخیر.

 
                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            17. مفاد ماده 240 اصالحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت بخشي از سود سھام سالھاي 1394 الي 1398 رعايت نشده است، از جمله سود سھام عدالت که بطور کامل پرداخت نشده و در اين 

ارتباط اقدامات اجرايي توسط سازمان امور مالیاتي جھت وصول سود سھام مذکور صورت گرفته که موضوع با اعتراض شرکت در ھیأت ماده 216 قانون مالیاتھاي مستقیم در دست رسیدگي مي باشد.
18. توجه مجمع عمومي صاحبان سھام را ھنگام تقسیم سود، به آثار بندھاي توضیحي 4 الي 6 اين گزارش جلب مي نمايد.

19. پیگیريھاي شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 10/04/1399 صاحبان سھام در خصوص موارد مندرج در صدر بند 4 و بندھاي 5 الي 11، 15،17 و ھمچنین موارد زير تا تاريخ اين گزارش به نتیجه 
نھايي نرسیده است:  

-تعداد 413ر11 رقبه از امالک فاقد سند مالکیت بنام شرکت و رفع ادعاي معارضین (حقیقي و حقوقي ) تعدادي از امالک شرکت. 
- مستقل شدن عملیات صندوق بازنشستگي کارکنان تلفن سابق از شرکت اصلي . 

- برنامه ريزي الزم براي ساماندھي دارائیھاي ثابت مشھود راکد و بال استفاده و جلوگیري از تاخیر در اجراي پروژه ھا و اجراي قراردادھاي منعقده با پیمانکاران (عمدتا  پروژه ھتل ھجرت واقع در جنب پل سید خندان).
20. دررابطه با ھزينه اجاره فیبر تاريک تفاھم نامه اي باشرکت زيرساخت منعقد نگرديده و ھزينه اجاره فیبر تاريک و ھمچنین حق استفاده از امکانات فضا، برق، دکل و داکت کانال و ھزينه حاصله به ترتیب بر مبناي نرخھاي 

سال 1395 و اسفند بصورت برآوردي محاسبه و منظور گرديده است.
21. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 3-42 صورتھاي مالي به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره شرکت به اطالع اين 
سازمان رسیده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معامالت مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از ھیئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گیري رعايت شده است.به نظر اين سازمان معامالت مزبور 

براساس روابط معمول فی مابین شرکت ھاي گروه مخابرات ايران انجام گرفته است.
22. گزارش ھیئت مديره در باره 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 سازمان قرار گرفته 

است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده و با در نظر گرفتن بندھاي 
4 الي 6 اين گزارش، نظر اين سازمان به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیات مديره باشد،جلب نشده است.

23. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار در موارد مندرج بشرح زير رعايت نگرديده است . 
 

رديفشماره ماده يا بندشرح 
دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات: 

1-جزء 1 بند 10 ماده 7انتشار صورتھاي مالي ساالنه حسابرسي شده شرکتھاي فرعي ، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت اصلي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي 
2-جزء 2 بند 10 ماده 7انتشار صورتھاي مالي میان دوره اي 6 ماھه حسابرسي شده               شرکتھاي تحت کنترل حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماھه و دوره تمديدي آن . 

3-تبصره 8 ماده 7رعايت ضوابط ابالغي سازمان بورس در تھیه گزارش تفسیري مديريت . 
4-ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتھا و انتشار يک نسخه از آن ظرف مدت يک ھفته پس از ابالغ ثبت . 

دستورالعمل انضباطي ناشران: 
5-ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مھلت قانوني. 

دستور العمل حاکمیت شرکتي: 
6-بند 2 ماده 3حفظ حقوق سھامداران و برخورد يکسان با آنھا. 

7-بند 5 ماده 6پرداخت به موقع سود سھام  
8-ماده 16ارزيابي اثر بخشي ھیئت مديره مدير عامل ، کمیته حسابرسي و ساير کمیته ھاي تخصصي ھیئت مديره و مدير عامل و ھمچنین اعضاي آنھا در شرکتھاي فرعي و مستند سازي ارزيابي ھاي فوق . 

9-ماده 42درج اطالعات با اھمیت از قبیل ، حقوق مزاياي مديران اصلي ، رويھ ھاي حاکمیت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسیري
24. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستور العمل ھاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و 

استانداردھاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، اين سازمان به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده برخورد نگرديده 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:

٣٠۴,٨۵۵,١٣٣٢٢٩,۵٨٨,۵۴١٣٣درآمدھای عملیاتی

(۴٣)(١۵۴,٠٨۴,٢۵۴)(٢٢٠,۵۵٨,٠۶٠)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٨۴,٢٩٧,٠٧٣٧۵,۵٠۴,٢٨٧١٢سود (زيان) ناخالص

(۵٢)(٣۴,۶٣٣,٩٣٣)(۵٢,٧٣٢,۵۶٣)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١٣,١٣۶,٠٧۴٩,٩۵٩,٢٧٢٣٢ساير درآمدھا

(٧٠)(٨,٨٣٣,۵۴٣)(١۴,٩٩٢,٣٨٠)سایر ھزینه ھا

(٢٩)٢٩,٧٠٨,٢٠۴۴١,٩٩۶,٠٨٣سود (زيان) عملیاتي

١٠(٨,٧١٠,٣٩۴)(٧,٨٧۶,۵٧۶)ھزينه  ھاى مالى

١٨,۵٧٣,١٩٠١٠,۴٧١,١۶۴٧٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٢,٨٢۶,١٩٩١,٩۵۶,٩١٧۴۴سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(۵)۴٣,٢٣١,٠١٧۴۵,٧١٣,٧٧٠سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

٠٠٠سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

(۵)۴٣,٢٣١,٠١٧۴۵,٧١٣,٧٧٠سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١)(٩,٨۶۴,٩٨۴)(٩,٩١٩,١٣٧)سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

(٧)٣٣,٣١١,٨٨٠٣۵,٨۴٨,٧٨۶سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم



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

حسابرسی شده

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٧)٣٣,٣١١,٨٨٠٣۵,٨۴٨,٧٨۶سود (زيان) خالص

قابل انتساب به:

(١٢)٢٨,١۵٢,٩٧٢٣١,٩١٠,٨۵٩مالکان شرکت اصلی

۵,١۵٨,٩٠٨٣,٩٣٧,٩٢٧٣١منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

(۴۵)٢۶٣۴٧٩عملیاتی (ریال)

٢٠٨۵٣٢٩٢غیرعملیاتی (ریال)

(١١)۴٧١۵٣٢ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(١١)۴٧١۵٣٢سود (زيان) پايه ھر سھم

(٧)۵۵۵۵٩٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

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

(٧)٣٣,٣١١,٨٨٠٣۵,٨۴٨,٧٨۶سود (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

(٧)٣٣,٣١١,٨٨٠٣۵,٨۴٨,٧٨۶سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

(١٢)٢٨,١۵٢,٩٧٢٣١,٩١٠,٨۵٩مالکان شرکت اصلی

۵,١۵٨,٩٠٨٣,٩٣٧,٩٢٧٣١منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

۴١١,۶۴٩,١٣٨٣١٠,٧٣٢,٩۵١٢۴۵,١۶۶,٩۵٧۶٨دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

۴٩٧,٧۵٠۴٠١,٠٧۶٣١٠,٠١٠۶١سرقفلی

(۴٠)٣,٩٣٧,٢۵١۵,٢٩۶,٧۶۴۶,۵۵٨,٢٧۴دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

(۵٢)٣,۶۶١,۶٩٠۴,١٧٩,٨٨۴٧,۶٨۵,٨٨٢سرمایه گذاری ھای بلندمدت

١,٩۴٢,٣٠٠۴٣٨,۵٣۵٢٩۴,٨۶٣۵۵٩دریافتنی ھای بلندمدت

(١٢)٢۶,۶٨٢,۵١١٢۵,۶٣٧,۴۵١٣٠,٣٧٨,۴٩۶سایر دارایی ھا

۴۴٨,٣٧٠,۶۴٠٣۴۶,۶٨۶,۶۶١٢٩٠,٣٩۴,۴٨٢۵۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١٩,٠٢٨,١٨٩١١,۶٨٣,١١۶۵,٩٧٠,٧۴۵٢١٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣,٩٧٨,٢٩۵٢,٩٣۵,٧۶۴١,٢٨٢,٣۶٩٢١٠موجودی مواد و کاال

١٢١,۵١۵,٠۶٢٨۵,٩٧۴,٩٠٣٧٧,٠۶۴,٨٢١۵٨دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٣٣,۴۵۴,١٢۴٢۴,٨۶۶,٢۶٠٢٣,٠۶٢,۵٧٠۴۵سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٣,۵٧١,١٠١١٧,١۴١,٠٨٣٧,٣٨۶,٧٣٧٨۴موجودی نقد

١٩١,۵۴۶,٧٧١١۴٢,۶٠١,١٢۶١١۴,٧۶٧,٢۴٢۶٧

١٠٨,٨٧٣١٢۵,۶٠٣١٠٠,٧٢٨٨دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٩١,۶۵۵,۶۴۴١۴٢,٧٢۶,٧٢٩١١۴,٨۶٧,٩٧٠۶٧جمع دارایی ھای جاری

۶۴٠,٠٢۶,٢٨۴۴٨٩,۴١٣,٣٩٠۴٠۵,٢۶٢,۴۵٢۵٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠سرمايه

--٠٠٢۵٢,١٩٢افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٩,۴٠٣,٣٢٢٨,٧۵٢,۴٧٢٧,۵۴۴,۶٩۶٢۵اندوخته قانونی

١,٨٩٨,٨١۶١,٨٩٨,٨١۶١,٨٩٨,٨١۶٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۵۴,۴٠٠,٨۶٠۴٢,٢٧٩,۶۵٢٣٧,٣۶۶,٢١٩۴۶سود (زيان) انباشته



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(٣٢١)(٢٣۶,٨١٢)(٢۶٠,٧٧۴)(٩٩۵,٨٧٩)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)

١٢۴,٧٠٧,١١٩١١٢,۶٧٠,١۶۶١٠۶,٨٢۵,١١١١٧حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

٩,٧٧٢,١٣٠٧,٨٣١,٣۴۶۶,٩٨٣,۶٣٢۴٠منافع فاقد کنترل

١٣۴,۴٧٩,٢۴٩١٢٠,۵٠١,۵١٢١١٣,٨٠٨,٧۴٣١٨جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

۵۴,٢٢٩,٩١٩۵۴,٣٢٢,۵١٧۵٣,۶٢١,٧١١١پرداختنی ھای بلندمدت

(۴۵)۶,۵١٢,۶٣٢٧,۶١٠,٠٠٠١١,٩٣٠,٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٣٠,٣۵۴,٩٩٩٢٠,۶٨٩,٣١٨١٣,۴۵٧,٠٠٧١٢۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٩١,٠٩٧,۵۵٠٨٢,۶٢١,٨٣۵٧٩,٠٠٨,٧١٨١۵جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢۶٧,١٣٢,١٢٣١۶١,۶٢٨,٨۵٢١٢۵,١۶٧,١٧٣١١٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١٣,۶٨۵,۶٩۵٩,۴٩٣,٧٢۵۶,٢١٩,٩٨۴١٢٠مالیات پرداختنی

١٩,۶۶۶,۵٨٩٢۴,٧١٨,١۵٣١٨,۵٨١,۶٨۴۶سود سھام پرداختنی

١٠٠,٩٩٣,۵۶٨٧٨,٧٢٩,٠٣۴۴٩,٨۶٧,۵۴١١٠٣تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

١٢,٩٧١,۵١٠١١,٧٢٠,٢٧٩١٢,۶٠٨,۶٠٩٣پیش دریافت ھا

۴١۴,۴۴٩,۴٨۵٢٨۶,٢٩٠,٠۴٣٢١٢,۴۴۴,٩٩١٩۵

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۴١۴,۴۴٩,۴٨۵٢٨۶,٢٩٠,٠۴٣٢١٢,۴۴۴,٩٩١٩۵جمع بدھی ھای جاری

۵٠۵,۵۴٧,٠٣۵٣۶٨,٩١١,٨٧٨٢٩١,۴۵٣,٧٠٩٧٣جمع بدھی ھا

۶۴٠,٠٢۶,٢٨۴۴٨٩,۴١٣,٣٩٠۴٠۵,٢۶٢,۴۵٢۵٨جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی
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سرمایه در

جریان
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سھام

صرف
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ارزیابی

دارایی ھا
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منافع فاقد
حق کنترل
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١٠۵,۴١۵,٩٩٩۶,٩٨٣,۶٣٢١١٢,٣٩٩,۶٣١(٢٣۶,٨١٢)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢۵٢,١٩٢٠٠٧,۵۴۴,۶٩۶١,٨٩٨,٨١۶٠٠٣۵,٩۵٧,١٠٧مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠١,۴٠٩,١١٢٠١,۴٠٩,١١٢٠١,۴٠٩,١١٢اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

١٠۶,٨٢۵,١١١۶,٩٨٣,۶٣٢١١٣,٨٠٨,٧۴٣(٢٣۶,٨١٢)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢۵٢,١٩٢٠٠٧,۵۴۴,۶٩۶١,٨٩٨,٨١۶٠٠٣٧,٣۶۶,٢١٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩



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

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

٣۵,٣٨٩,٢۵۵٣۵,٣٨٩,٢۵۵٣,٩٣٧,٩٢٧٣٩,٣٢٧,١٨٢

(٣,۴٧٨,٣٩۶)٠(٣,۴٧٨,٣٩۶)٠(٣,۴٧٨,٣٩۶)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١,٩١٠,٨۵٩٠٣١,٩١٠,٨۵٩٣,٩٣٧,٩٢٧٣۵,٨۴٨,٧٨۶

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١,٩١٠,٨۵٩٠٣١,٩١٠,٨۵٩٣,٩٣٧,٩٢٧٣۵,٨۴٨,٧٨۶

(٢٨,٠٢٠,١۶٧)(٣,٠۶٠,١۶٧)(٢۴,٩۶٠,٠٠٠)(٢۴,٩۶٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

(٢۵٢,١٩٢)٠(٢۵٢,١٩٢)٠٠(٢۵٢,١٩٢)افزایش سرمایه در جریان

(٢٣,٩۶٢)٠(٢٣,٩۶٢)(٢٣,٩۶٢)خرید سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

٠٠٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠٠٠

(٣٠,٠۴۶)(٣٠,٠۴۶)٠(١,٢٠٧,٧٧۶)١,٢٠٧,٧٧۶تخصیص به اندوخته قانونی

(٨٢٩,۶۵٠)٠(٨٢٩,۶۵٠)(٨٢٩,۶۵٠)٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١١٢,۶٧٠,١۶۶٧,٨٣١,٣۴۶١٢٠,۵٠١,۵١٢(٢۶٠,٧٧۴)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٨,٧۵٢,۴٧٢١,٨٩٨,٨١۶٠٠۴٢,٢٧٩,۶۵٢مانده 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

٢٨,١۵٢,٩٧٢٢٨,١۵٢,٩٧٢۵,١۵٨,٩٠٨٣٣,٣١١,٨٨٠

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨,١۵٢,٩٧٢٠٢٨,١۵٢,٩٧٢۵,١۵٨,٩٠٨٣٣,٣١١,٨٨٠

(١٨,١٩۶,٢٧۶)(٣,١٩۶,٢٧۶)(١۵,٠٠٠,٠٠٠)(١۵,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١,٢٧٣,٩۶١)٠(١,٢٧٣,٩۶١)(١,٢٧٣,٩۶١)خرید سھام خزانه

۵٣٨,٨۵۶۵٣٨,٨۵۶٠۵٣٨,٨۵۶فروش سھام خزانه

٠٠٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه
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انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

(١١٢,٣٠٣)٠(١١٢,٣٠٣)(١١٢,٣٠٣)٠٠٠

(٢١,٨۴٨)(٢١,٨۴٨)٠(۶۵٠,٨۵٠)۶۵٠,٨۵٠تخصیص به اندوخته قانونی

(٢۶٨,۶١١)٠(٢۶٨,۶١١)(٢۶٨,۶١١)٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١٢۴,٧٠٧,١١٩٩,٧٧٢,١٣٠١٣۴,۴٧٩,٢۴٩(٩٩۵,٨٧٩)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,۴٠٣,٣٢٢١,٨٩٨,٨١۶٠٠۵۴,۴٠٠,٨۶٠مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

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

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١٣۴,٠٧٢,٧٠٧١٠۴,۴۴۴,٧١۶٢٨نقد حاصل از عملیات

٣٨(٩,١۵١,۶٨۴)(۵,۶۴۶,۴١۵)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٢٨,۴٢۶,٢٩٢٩۵,٢٩٣,٠٣٢٣۵جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

۴,۴٣۶,٩١۶١,٧٩٣,۵۵۵١۴٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٣۶)(٩٩,٧٠٧,٣۴١)(١٣۵,١٧٧,٩٠٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٩,٢١٢۵٣٨۴,١۴٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٢٧(٧۵٧,٩٧۵)(۵۵١,٩٠١)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

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

(٨۵)۵١٨,١٩۴٣,۵٠۵,٩٩٨دریافت 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

(٣٧۶)(١,٨٠٣,۶٩٠)(٨,۵٨٧,٨۶۴)پرداخت 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



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

حسابرسی شده

(٢)٢,۶۵۵,٠۴٧٢,٧١۶,٣۶۴دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

۵,٩۵٧,۶۴۵۵,٧۶٨,۶٠٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۴٨)(٨٨,۴٨۴,۴٨١)(١٣٠,٧٣٠,۶۶٠)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--۶,٨٠٨,۵۵١(٢,٣٠۴,٣۶٨)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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق کنترل

۵٣٨,٨۵۶٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

(۵,٢١٧)(٢٣,٩۶٢)(١,٢٧٣,٩۶١)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

١۶٢,٠٣١,۵۵٢١٢٠,۶٠٠,٢۶١٣۴دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۵٩)(٨٢,۶٠٣,١٠۴)(١٣١,۵٩٢,۶٩٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

۶(۶,٧٠٣,۶٣٢)(۶,٢٨٠,۴٨۶)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

--(۴,۵٠٠,٠٠٠)٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٢٠(٢,٠٠۶,٧۶٢)(١,۵٩۶,٠٩٠)پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(۵)(١٩,٢۵٨,٨۶٨)(٢٠,٢٩٢,٣١٣)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

(٢,۶٢۴,٨٣٠)(٢,٩۵۵,۵٢٧)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل

--٢,٨٧٩,١٠٣(١,۴٢٠,۶۶٢)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--٩,۶٨٧,۶۵۴(٣,٧٢۵,٠٣٠)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٧,١۴١,٠٨٣٧,٣٨۶,٧٣٧١٣٢مانده موجودی نقد در ابتدای سال

١۵۵,٠۴٨۶۶,۶٩٢١٣٢تاثیر تغییرات نرخ ارز

(٢١)١٣,۵٧١,١٠١١٧,١۴١,٠٨٣مانده موجودی نقد در پايان سال

(۶٨)١,٩٧۵,۴٩۵۶,٢١١,٣٠٣معامالت 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:

۶٠,٠٢٨,٨٩٢۴٧,٩٢١,٨٨٠٢۵درآمدھای عملیاتی

(۵١)(۴٣,٩٩٨,٠٠٠)(۶۶,۵٨۶,۴١٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--٣,٩٢٣,٨٨٠(۶,۵۵٧,۵٢۵)سود (زيان) ناخالص

(۴٧)(٢۴,٨٧۴,۵١٨)(٣۶,۶۵٧,٢۴٧)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٢٨,٢۵٨,۴٠۴٢٣,۶۶٨,٣٢۶١٩ساير درآمدھا

(۶٧)(۴,٠٣١,٢١٧)(۶,٧۵٠,٢۴۶)سایر ھزینه ھا

(١,۵۵٣)(١,٣١٣,۵٢٩)(٢١,٧٠۶,۶١۴)سود (زيان) عملیاتي

٣۶(۵,٠١٢,٢۴۵)(٣,١٩٣,۵٩۴)ھزينه  ھاى مالى

٣۶,٨۵٧,۴٨۶٢٨,۵۴١,٨٧۵٢٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

۵,٩۵۶,٧۴١٢,۴٧۶,٧٧٣١۴١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٢٧)١٧,٩١۴,٠١٩٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

(٢٧)١٧,٩١۴,٠١٩٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٢٧)١٧,٩١۴,٠١٩٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(١,۵۴۵)(٢٢)(٣۶٢)عملیاتی (ریال)

۶۶١۴٣۴۵٢غیرعملیاتی (ریال)

(٢٧)٢٩٩۴١٢ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٢٧)٢٩٩۴١٢سود (زيان) پايه ھر سھم

(٢٧)٢٩٩۴١٢سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

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

(٢٧)١٧,٩١۴,٠١٩٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

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

(٢٧)١٧,٩١۴,٠١٩٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١٣۴,٣٣۵,٨٩٢١١٩,١٩٣,٨٧۴١١٠,٢٨١,٨٩۴١٣دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(۶)٨٣٣,٠۶۶٨٨٣,۶٨٨٨۴٠,٣۶٩دارایی ھای نامشھود

١٠,۵۶۵,٢٨٨١٠,۶٠۴,٣۶٨٨,٣۶٧,١٩٢٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٢١٢,٠۶٢٢١١,۴٧٨١٣٩,١٨۴٠دریافتنی ھای بلندمدت

۶,٠١٨,۶۴٩٢,٣٧۶,٧٢٣١,٧٨٨,٩١٩١۵٣سایر دارایی ھا

١۵١,٩۶۴,٩۵٧١٣٣,٢٧٠,١٣١١٢١,۴١٧,۵۵٨١۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٩,٢١٣,٧٠۵۴,٠۴۵,۶٨۵۴,۵۶٨,۴١۴١٢٨سفارشات و پیش پرداخت ھا

(٢)٩۴٢,٩٨٩٩۵٨,٢٩١۶٩۴,۴١٣موجودی مواد و کاال

١١۴,۴۶٠,١٢۴٨٢,٨١۶,۴٨۵٧٨,۴٠۵,۵٢۴٣٨دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(١۴)۵,٨١٠,٧٢٢۶,٧۵٨,٢۵٧۶,٧٠٠,٣٨٢سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٣٢)۶,٩٠٢,١١۴١٠,٢٠٧,۴١٧۴,٧٨۵,٠٩٨موجودی نقد

١٣٧,٣٢٩,۶۵۴١٠۴,٧٨۶,١٣۵٩۵,١۵٣,٨٣١٣١

(١٣)١٠٨,٨٧٣١٢۵,۶٠٣١٠٠,٧٢٨دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٣٧,۴٣٨,۵٢٧١٠۴,٩١١,٧٣٨٩۵,٢۵۴,۵۵٩٣١جمع دارایی ھای جاری

٢٨٩,۴٠٣,۴٨۴٢٣٨,١٨١,٨۶٩٢١۶,۶٧٢,١١٧٢٢جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

حقوق مالکانه

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٢١١,١٩٢٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

۶,٠٧٨,۵٠٨۶,٠٧٨,۵٠٨۶,٠٧٨,۵٠٨٠اندوخته قانونی

١٠۵,٣١۴١٠۵,٣١۴١٠۵,٣١۴٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٣۵,۶٠٧,۵۶٨٣٢,٨٠۵,٨۵٢٣٣,٠٧٢,٩٧٨٩سود (زيان) انباشته

--٠٠(۶۴۶,٣١۶)سھام خزانه

١٠١,١۴۵,٠٧۴٩٨,٩٨٩,۶٧۴٩٩,۴۶٧,٩٩٢٢جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

١٣,٢٧۶,۶٢۶١٣,٣۴٢,١٨۶١٣,٨٢۴,٨٧۵٠پرداختنی ھای بلندمدت

(١۴)۶,۵١٢,۶٣٢٧,۶١٠,٠٠٠١١,٩٣٠,٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٢٧,٩٢٢,٣١٨١٨,٧٨٢,١٢۴١٢,٢٢٠,۵٠٢۴٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۴٧,٧١١,۵٧۶٣٩,٧٣۴,٣١٠٣٧,٩٧۵,٣٧٧٢٠جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٨٢,٩٩٩,۴٧۶٣٩,۶١٩,٧١۶۴٢,٧٠٢,٩٢٨١٠٩پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٠٠٠٠مالیات پرداختنی

(٢٢)١٨,٧٠٠,۴٨٩٢٣,٩٩٢,٨٠٢١٨,٢٩١,۶٧٠سود سھام پرداختنی

٣٣,٠٩۵,۶۶١٣١,٩۴٩,٢۴٧١۶,٠١٣,٠۶٣۴تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

۵,٧۵١,٢٠٨٣,٨٩۶,١٢٠٢,٢٢١,٠٨٧۴٨پیش دریافت ھا

١۴٠,۵۴۶,٨٣۴٩٩,۴۵٧,٨٨۵٧٩,٢٢٨,٧۴٨۴١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

١۴٠,۵۴۶,٨٣۴٩٩,۴۵٧,٨٨۵٧٩,٢٢٨,٧۴٨۴١جمع بدھی ھای جاری

١٨٨,٢۵٨,۴١٠١٣٩,١٩٢,١٩۵١١٧,٢٠۴,١٢۵٣۵جمع بدھی ھا

٢٨٩,۴٠٣,۴٨۴٢٣٨,١٨١,٨۶٩٢١۶,۶٧٢,١١٧٢٢جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه



افزایش سرمایهسرمایهشرح
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 افزایش سرمایهسرمایهشرح
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

۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢١١,١٩٢٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣۴,٢٩٨,۵٨٣٠١٠٠,۶٩٣,۵٩٧مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

(١,٢٢۵,۶٠۵)٠(١,٢٢۵,۶٠۵)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۶٠,٠٠٠,٠٠٠٢١١,١٩٢٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣٣,٠٧٢,٩٧٨٠٩٩,۴۶٧,٩٩٢مانده 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

٢٩,٨۴٧,٩٩٢٢٩,٨۴٧,٩٩٢

(۵,١۵۵,١١٨)٠(۵,١۵۵,١١٨)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴,۶٩٢,٨٧۴٠٢۴,۶٩٢,٨٧۴

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴,۶٩٢,٨٧۴٠٢۴,۶٩٢,٨٧۴سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

(٢۴,٩۶٠,٠٠٠)(٢۴,٩۶٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

(٢١١,١٩٢)٠٠(٢١١,١٩٢)افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣٢,٨٠۵,٨۵٢٠٩٨,٩٨٩,۶٧۴مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

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

١٧,٩١۴,٠١٩١٧,٩١۴,٠١٩سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧,٩١۴,٠١٩٠١٧,٩١۴,٠١٩سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(١۵,٠٠٠,٠٠٠)(١۵,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١,١٨۵,١٧٢)(١,١٨۵,١٧٢)خرید سھام خزانه

۵٣٨,٨۵۶۵٣٨,٨۵۶فروش سھام خزانه



افزایش سرمایهسرمایهشرح
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 (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

(١١٢,٣٠٣)(١١٢,٣٠٣)٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١٠١,١۴۵,٠٧۴(۶۴۶,٣١۶)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣۵,۶٠٧,۵۶٨مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

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

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(١۶)۵,٣۴٠,١۵٨۶,٣٨٧,١۶٠نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(١۶)۵,٣۴٠,١۵٨۶,٣٨٧,١۶٠جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٢,٧۵٩,٩٠٩١,۶۶۴,٣۶۶۶۶دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(۴٢)(١٨,٣٧٢,۴٣١)(٢۶,١٢۵,١٢٠)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

(١٧)(١۴٨,١١۵)(١٧٢,٩۴٨)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٣٩,٠٨٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

--(٢,٢٣٧,١٧۶)٠پرداخت 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

٩۴٧,۵٣۵٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

--(۵٧,٨٧۵)٠پرداخت 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

٣۵,٨٧۶,٠۴٨٢٧,٣۴۴,٠۴٧٣١دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٩٨١,۴٣٨٧٣٨,۴٩٨٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

١۴,٣٠۵,٩۴٢٨,٩٣١,٣١۴۶٠جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

١٩,۶۴۶,١٠٠١۵,٣١٨,۴٧۴٢٨جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:



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

حسابرسی شده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

۵٣٨,٨۵۶٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--٠(١,١٨۵,١٧٢)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

(٢٧)۴٠,٧۶٩,٢٣٧۵۵,٨٨۴,٣٩٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۶)(٣۶,٩۴٢,٧٢۴)(٣٩,٣٠٢,۶٨٧)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

۴٧(٣,٠٠۵,۴٨٣)(١,۵٩٧,۵٠۴)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

--(۴,۵٠٠,٠٠٠)٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٢٠(٢,٠٠۶,٧۶٢)(١,۵٩۶,٠٩٠)پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(۵)(١٩,٢۵٨,٨۶٨)(٢٠,٢٩٢,٣١٣)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(١٣١)(٩,٨٢٩,۴۴٧)(٢٢,۶۶۵,۶٧٣)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۵,۴٨٩,٠٢٧(٣,٠١٩,۵٧٣)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٠,٢٠٧,۴١٧۴,٧٨۵,٠٩٨١١٣مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(٣٢٨)(۶۶,٧٠٨)(٢٨۵,٧٣٠)تاثیر تغییرات نرخ ارز

(٣٢)۶,٩٠٢,١١۴١٠,٢٠٧,۴١٧مانده موجودی نقد در پايان سال

١,٩٧۵,۴٩۵١,٧٠٩,٢١٩١۶معامالت 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.

درآمدھا و بھای تمام شده قراردادھا

مبالغ به میلیون ریال

شرح
خدمات/
قراردادھا

نام
طرف

قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

دوره ١٢ ماھه منتھي بهدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي



شناخت
درآمد

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

شرح
خدمات/
قراردادھا

نام
طرف

قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

شناخت
درآمد

دوره ١٢ ماھه منتھي بهدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

درآمد حق
استفاده از

خدمات
مخابراتي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠۴,٨۴١,۵٨٨٠۴,٨۴١,۵٨٨۵,۴۴٢,٨۵۵٠۵,۴۴٢,٨۵۵٠٠۵,۵٢٨,۶۴٨٠٠

درآمد ارائه
خدمات

مخابراتي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠۴٢,٢١٠,٢٣٢٠۴٢,٢١٠,٢٣٢۵٣,٠٨٣,٨٣۶٠۵٣,٠٨٣,٨٣۶٠٠٧٠,۴١۶,۴۴٧٠٠

ھزينه
مبالغ

پرداختي
در پروانه
فعالیت

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(٣,٠٠٨,۶۶٩)(٣,٠٠٨,۶۶٩)٠٠٠(٣,٣٧١,٠٧٢)(٣,٣٧١,٠٧٢)٠(۴,۶٧۴,٧٩٢)٠

ھزينه
خدمات

قراردادي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(٩,۵٩٣,۴٠۴)(٩,۵٩٣,۴٠۴)٠(١۴,۵۶۵,۴٨٧)(١۴,۵۶۵,۴٨٧)٠٠٠(١٣,۶٨٧,٠۵۶)٠

ھزينه
حقوق و
مزاياي
کارکنان

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(١٢,٩٢٢,۵٠٧)(١٢,٩٢٢,۵٠٧)٠(٢۴,٧٩۴,٠۶٠)(٢۴,٧٩۴,٠۶٠)٠٠٠(٣٢,۶٨١,۶٢٩)٠

ھزينه
استھالک

١٣٩٨/١٠/٢٨١٣٩٨/١٠/٢٨١٣٩٨/١٠/٢٨١٠٠(٧,۴۵۵,٣٨٠)(٧,۴۵۵,٣٨٠)٠(٨,٨١۶,٧٠٨)(٨,٨١۶,٧٠٨)٠٠٠(٩,٣٧٨,١۶٣)٠

ساير
ھزينه ھا

١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٠٠(١١,٠١٨,٠۴٠)(١١,٠١٨,٠۴٠)٠(١۵,٠٣٩,٠٩٠)(١۵,٠٣٩,٠٩٠)٠٠٠(١۶,٧١١,٨۵٧)٠

ساير
درآمدھا

١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٠٨٧٠,٠۶٠٠٨٧٠,٠۶٠١,۵٠٢,٢٠١٠١,۵٠٢,٢٠١٠٠١٣,۴٧٩,۴٢٨٠٠

(٧٧,١٣٣,۴٩٧)٠٠٨٩,۴٢۴,۵٢٣(۶,۵۵٧,۵٢۵)(۶۶,۵٨۶,۴١٧)٣,٩٢٣,٨٨٠۶٠,٠٢٨,٨٩٢(۴٣,٩٩٨,٠٠٠)۴٧,٩٢١,٨٨٠جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

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

٠٠مواد مستقیم مصرفي



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

٠٠دستمزدمستقیم تولید

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧سربارتولید

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠خالص افزايش (کاھش)موجودي كاالي درجريان ساخت

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٠٠خالص افزايش (کاھش) کاالي ساخته شده

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٩,٣٧١١٩,٠٣٣١٨,۵٠٠تعداد پرسنل عملیاتي شرکت

٠٠٠تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

ھزینه ھای سربار 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

١٢,٩٢٢,۵٠٧٢۴,٧٩۴,٠۶٠۴٩,٢٨٠,۴۵۵١٧,٧٧٨,٣۵۵٢۶,٣٧٨,١٠٢۵٠,٣٢٨,٩٨٧ھزينه حقوق و دستمزد

٧,۴۵۵,٣٨٠٨,٨١۶,٧٠٨٩,٣٧٨,١۶٣۴٠١,۴٨٧۴۴٨,٢٧۴۴۶۶,١٣٩ھزينه استھالک

٢,٣۶۵,١۵۴٢,٨١٧,۴۴٩٣,٠۴٨,١٧٩١۴۶,٠٩۵١٨۴,١۶٢١٩۴,۵٣٧ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)

٠٠٠٠٠٠ھزينه مواد غیر مستقیم مصرفي



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

٠٠٠١٠١,٩۴٧۶٨,۴٨٩۴۴٧,١٢٣ھزينه تبلیغات

٣,٠٠٨,۶۶٩٣,٣٧١,٠٧٢٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

٠٠٠٧۴,٨٣١۴٨٧,١١۶۴٩۵,٠٠٠ھزينه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠ھزينه حمل و نقل و انتقال

۶,٠٩٠,۶٢۴٩,۶٠٧,٢٢۵١۵,۴٢۶,۶٩٨١,٨٢٢,٩٨٨٢,۶٨۵,٣٧٧١٢,٩٨٢,٩۴۵ساير ھزينه ھا

ھزينه اتصال فیزيکي شبکه (متقابل)
در پروانه

١,۴١۴,٧٨١١,٣۶٩,٩٩٣٠٠٠٠

٩,۵٩٣,۴٠۴١۴,۵۶۵,۴٨٧٠۴,۵۴٨,٨١۵۶,۴٠۵,٧٢٧٠ھزينه خدمات قراردادي

ھزينه خدمات دريافتي از شرکت
ارتباطات زيرساخت

١,١۴٧,۴٨١١,٢۴۴,۴٢٣٠٠٠٠

۴٣,٩٩٨,٠٠٠۶۶,۵٨۶,۴١٧٧٧,١٣٣,۴٩۵٢۴,٨٧۴,۵١٨٣۶,۶۵٧,٢۴٧۶۴,٩١۴,٧٣١جمع

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

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

«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

۵۴٨,٩٠۵۶٠٢,٢۴٩درآمد خدمات پس از فروش

٢,٢٩٢,٧۶٧١,۵٠١,۴٢١درآمد استفاده از امکانات شرکت

١٨,٢١٣,٨٣۵٢٢,٧۵٣,١١٧درآمد واگذاري امکانات و ارائه خدمات به ھمراه اول

٢,۶١٢,٨١٩٣,۴٠١,۶١٧ساير درآمد ھاي عملیاتي

٢٣,۶۶٨,٣٢۶٢٨,٢۵٨,۴٠۴جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣,۴٨٢,۵٣٧۵,٨٩۴,٧۴٨بھاي تمام شده واگذاري امکانات و خدمات ارائه شده به ھمراه اول

۵۴٨,۶٨٠٨۵۵,۴٩٨ساير ھزينه ھا

۴,٠٣١,٢١٧۶,٧۵٠,٢۴۶جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي
(میلیون لایر)

مانده پايان دوره به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي طي
دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي تسھیالت
ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

٢۴٣١,٩۴٩,٢۴٧٣١,٨١٨,٢٩٣٠٠٣٣,٠٩۵,۶۶١٠٣,١٩٣,۵٩۴تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٧,۶١٠,٠٠٠٧,٧٩٠,٠٠٠٠٠٠۶,۵١٢,۶٣٢٠اوراق صکوک

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠

٣٩,۵۵٩,٢۴٧٣٩,۶٠٨,٢٩٣٠٣٣,٠٩۵,۶۶١۶,۵١٢,۶٣٢٣,١٩٣,۵٩۴جمع

٠انتقال به دارايي

٣,١٩٣,۵٩۴ھزينه مالي دوره

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

دوره 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

طرح ھاي
عمده در

دست اجرا

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
طرح در تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠٠/٠٣/٣١

تاريخ برآوردي
بھره برداري

از طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات

وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

نام
شرکت

سال
مالي

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
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

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٧٣٨,۴٩٨٩٨١,۴٣٨سود حاصل از سپرده گذاري کوتاه مدت بانکي

٢٧,٨٠٣,٣٧٧٣۵,٨٧۶,٠۴٨درآمد حاصل از سرمايه گذاري

٢٨,۵۴١,٨٧۵٣۶,٨۵٧,۴٨۶جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢۵۶,۶۴۴٨٩٧,٠۶٢سود ( زيان ) حاصل از فروش اجناس و قطعات

١,۶۶۵,٢٠۵٢,۶٨٣,٧٩۶سود ( زيان ) حاصل از فروش دارايي ثابت

۴٢۴,٩۶۵٢٨۵,٧٣٠ساير درآمدھاي غیر عملیاتي

(٩٧,١٨٧)٠ساير ھزينه ھاي غیر عملیاتي

١٢٩,٩۵٩٢,١٨٧,٣۴٠خسارت و غرامت وارده بر تاسیسات و منصوبات

٢,۴٧۶,٧٧٣۵,٩۵۶,٧۴١جمع

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

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

«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.»


