
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای تلفیقی

60,000,000سرمایه ثبت شده:مخابرات ايرانشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:اخابرنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای تلفیقی 6 ماھه منتھی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)642001کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

١٧٩,۴٩۴,٠۴٠١۴٣,٢٩۶,٧٣۴٣٠۶,٠٨٩,۵٢٨٢۵درآمدھای عملیاتی

(٣۶)(٢٢٠,٨۴٠,٢١٩)(٩٧,٧۴٢,۵٢٩)(١٣٢,٧۴٢,٢٠٨)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۴۶,٧۵١,٨٣٢۴۵,۵۵۴,٢٠۵٨۵,٢۴٩,٣٠٩٣سود (زيان) ناخالص

(٣٩)(۵٣,١٧٠,٨٩٣)(٢٢,۶٨٢,٣٨٧)(٣١,۴۴٣,۶٧٨)ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٨,٩٠٠,۵٧٣۵,٧۵۶,٧٣۴١٣,١٣۶,٠٧۴۵۵ساير درآمدھا

(٣۵)(١۴,٩٩٢,٣٨٠)(۵,۵۴٩,٩٧٩)(٧,۴٨۵,٣۴۶)سایر ھزینه ھا

(٢٨)١۶,٧٢٣,٣٨١٢٣,٠٧٨,۵٧٣٣٠,٢٢٢,١١٠سود (زيان) عملیاتي

(٣٧)(٧,٨٧۶,۵٧۶)(٣,٧٧٩,۵٢۴)(۵,١٩٣,٩٩۴)ھزينه  ھاى مالى

٩,٠٩١,۵٣٧٨,٩۵٧,۵۴٧١٨,۵٧٣,٣٩٣١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--٢,٧۵٨,۵٧١(١,١٧٨,٠٨٨)۶,۵٧٣,٣٩٢سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

--٢٧,١٩۴,٣١۶٢٧,٠٧٨,۵٠٨۴٣,۶٧٧,۴٩٨سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته

٠٠٠٠سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته

٢٧,١٩۴,٣١۶٢٧,٠٧٨,۵٠٨۴٣,۶٧٧,۴٩٨٠سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٢١)(١٠,٠٢٧,۵٩۴)(۵,٧٢٢,٣٨٢)(۶,٩٣٩,٢٨٠)سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

(۵)٢٠,٢۵۵,٠٣۶٢١,٣۵۶,١٢۶٣٣,۶۴٩,٩٠۴سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(۵)٢٠,٢۵۵,٠٣۶٢١,٣۵۶,١٢۶٣٣,۶۴٩,٩٠۴سود (زيان) خالص



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

قابل انتساب به:

(٨)١٧,١٨٠,۵٢۵١٨,۶۴٨,٢٠۵٢٨,٣٣۴,٣٣٣مالکان شرکت اصلی

٣,٠٧۴,۵١١٢,٧٠٧,٩٢١۵,٣١۵,۵٧١١۴منافع فاقد حق کنترل

سود (زيان) پايه ھر سھم

(۵٢)١٢١٢۵٣٢۶٧عملیاتی (ریال)

١۶۶۵٨٢٠٧١٨۶غیرعملیاتی (ریال)

(٨)٢٨٧٣١١۴٧۴ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٨)٢٨٧٣١١۴٧۴سود (زيان) پايه ھر سھم

(۵)٣٣٨٣۵۶۵۶١سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

(۵)٢٠,٢۵۵,٠٣۶٢١,٣۵۶,١٢۶٣٣,۶۴٩,٩٠۴سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

(۵)٢٠,٢۵۵,٠٣۶٢١,٣۵۶,١٢۶٣٣,۶۴٩,٩٠۴سود (زيان) جامع سال

قابل انتساب به:

(٨)١٧,١٨٠,۵٢۵١٨,۶۴٨,٢٠۵٢٨,٣٣۴,٣٣٣مالکان شرکت اصلی

٣,٠٧۴,۵١١٢,٧٠٧,٩٢١۵,٣١۵,۵٧١١۴منافع فاقد حق کنترل

صورت وضعیت مالی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارایی ھای غیرجاری

۴۶٠,۶۵۶,٢٧٨۴١١,۶۵۶,٣٠۶٣١٠,٧٣٢,٩۵١١٢دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٣)۴٨٢,۴٨۵۴٩٧,٧۵٠۴٠١,٠٧۶سرقفلی

١١,۴۵۴,٠۶۴٣,٩٣۶,٩٠۶۵,٢٩۶,٧۶۴١٩١دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته

۶,٨٠۴,۶٠٨٣,۶۶١,۶٩٠۴,١٧٩,٨٨۴٨۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٢,٣٢۴,٩٨۶١,٩۴٢,٣٠٠۴٣٨,۵٣۵٢٠دریافتنی ھای بلندمدت

۴٩,٨٠٨,٨١۵٢۶,۶٨٢,۵١١٢۵,۶٣٧,۴۵١٨٧سایر دارایی ھا

۵٣١,۵٣١,٢٣۶۴۴٨,٣٧٧,۴۶٣٣۴۶,۶٨۶,۶۶١١٩جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(١٧)١۵,٧١٨,۵٩٢١٩,٠٣٧,٩٣٧١١,۶٨٣,١١۶سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴,٨۵١,٣٧٨٣,٨٢۵,٨٩٨٢,٩٣۵,٧۶۴٢٧موجودی مواد و کاال

١٣٣,١٧١,۵٣٨١٢٢,٩۵۵,۴٣۵٨۵,٩٧۴,٩٠٣٨دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٣٩,٠٨۶,٢٠٨٣٣,۴۵۴,١٢۴٢۴,٨۶۶,٢۶٠١٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٨,٨۶۶,٠٩۵١٣,۴٧٠,٢٣۵١٧,١۴١,٠٨٣۴٠موجودی نقد

٢١١,۶٩٣,٨١١١٩٢,٧۴٣,۶٢٩١۴٢,۶٠١,١٢۶١٠

١١١,٢٧٣١٠٨,٨٧٣١٢۵,۶٠٣٢دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢١١,٨٠۵,٠٨۴١٩٢,٨۵٢,۵٠٢١۴٢,٧٢۶,٧٢٩١٠جمع دارایی ھای جاری

٧۴٣,٣٣۶,٣٢٠۶۴١,٢٢٩,٩۶۵۴٨٩,۴١٣,٣٩٠١۶جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٩,۵٨۵,۵۴٢٩,۴١٧,٩٨٠٨,٧۵٢,۴٧٢٢اندوخته قانونی

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

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(١)۵٣,٧۵٠,۴٧٣۵۴,۴٧٢,٩٢۴۴٢,٢۴۵,٣٢۶سود (زيان) انباشته



درصد تغییرتجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده به تاریخ ١٣٩٩/١٢/٣٠به تاريخ ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

۶(٢۶٠,٧٧۴)(٩٩۵,٨٧٩)(٩٣۴,٣٨٢)سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای فرعی)

١٢۴,٣٠٠,۴۴٩١٢۴,٧٩٣,٨۴١١١٢,۶٣۵,٨۴٠٠حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

(١٢)٨,٧٨۵,۵١٧٩,٩٨۶,٠۶٨٧,٨٣١,٣۴۶منافع فاقد کنترل

(١)١٣٣,٠٨۵,٩۶۶١٣۴,٧٧٩,٩٠٩١٢٠,۴۶٧,١٨۶جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

۵۴,٢۴٠,٩٨١۵۴,٢٢٩,٩١٩۵۴,٣٢٢,۵١٧٠پرداختنی ھای بلندمدت

٧,٨٨٠,٠٠٠۶,۵١٢,۶٣٢٧,۶١٠,٠٠٠٢١تسھیالت مالی بلندمدت

۴٠,٢٧٣,۴٢۶٣٠,۵٠٠,٧٠۴٢٠,۶٨٩,٣١٨٣٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

١٠٢,٣٩۴,۴٠٧٩١,٢۴٣,٢۵۵٨٢,۶٢١,٨٣۵١٢جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣٢۵,٠٧١,٠٧٢٢۶٧,٧۴۴,٣٣٢١۶١,۶۶٣,١٧٨٢١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۵,٣۴٣,۶٣٣١٣,٧۴٧,٣٨٢٩,۴٩٣,٧٢۵١٢مالیات پرداختنی

٣٧,٩٠١,۴٢١١٩,٧۵٠,٠٠٩٢۴,٧١٨,١۵٣٩٢سود سھام پرداختنی

١١۴,٨۶٠,٨١٧١٠٠,٩٩٣,۵۶٨٧٨,٧٢٩,٠٣۴١۴تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

١۴,۶٧٩,٠٠۴١٢,٩٧١,۵١٠١١,٧٢٠,٢٧٩١٣پیش دریافت ھا

۵٠٧,٨۵۵,٩۴٧۴١۵,٢٠۶,٨٠١٢٨۶,٣٢۴,٣۶٩٢٢

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۵٠٧,٨۵۵,٩۴٧۴١۵,٢٠۶,٨٠١٢٨۶,٣٢۴,٣۶٩٢٢جمع بدھی ھای جاری

۶١٠,٢۵٠,٣۵۴۵٠۶,۴۵٠,٠۵۶٣۶٨,٩۴۶,٢٠۴٢٠جمع بدھی ھا

٧۴٣,٣٣۶,٣٢٠۶۴١,٢٢٩,٩۶۵۴٨٩,۴١٣,٣٩٠١۶جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

قابل انتساب به
مالکان شرکت

اصلی

منافع فاقد
حق کنترل

جمع کل

١١۴,٧٣٩,۴۵٠٧,٨٣١,٣۴۶١٢٢,۵٧٠,٧٩۶(٢۶٠,٧٧۴)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٨,٧۵٢,۴٧٢١,٨٩٨,٨١۶٠٠۴۴,٣۴٨,٩٣۶مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

(٢,١٠٣,۶١٠)٠(٢,١٠٣,۶١٠)٠(٢,١٠٣,۶١٠)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

١١٢,۶٣۵,٨۴٠٧,٨٣١,٣۴۶١٢٠,۴۶٧,١٨۶(٢۶٠,٧٧۴)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٨,٧۵٢,۴٧٢١,٨٩٨,٨١۶٠٠۴٢,٢۴۵,٣٢۶مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠



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 ١٣٩٩/١٢/٣٠

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١٨١,٣۶١٠١٨١,٣۶١١۵۶,۶۶٣٣٣٨,٠٢۴اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨,٣٣۴,٣٣٣٠٢٨,٣٣۴,٣٣٣۵,٣١۵,۵٧١٣٣,۶۴٩,٩٠۴

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨,٣٣۴,٣٣٣٠٢٨,٣٣۴,٣٣٣۵,٣١۵,۵٧١٣٣,۶۴٩,٩٠۴

(١٨,١٣٠,٨٠٣)(٣,١٣٠,٨٠٣)(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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠(۴۴١,٢٢٧)(۴۴١,٢٢٧)(٣٠,٠۴۶)(۴٧١,٢٧٣)

٠٠٠(۶۶۵,۵٠٨)۶۶۵,۵٠٨تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١٢۴,٧٩٣,٨۴١٩,٩٨۶,٠۶٨١٣۴,٧٧٩,٩٠٩(٩٩۵,٨٧٩)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,۴١٧,٩٨٠١,٨٩٨,٨١۶٠٠۵۴,۴٧٢,٩٢۴مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

١٧,١٨٠,۵٢۵١٧,١٨٠,۵٢۵٣,٠٧۴,۵١١٢٠,٢۵۵,٠٣۶

٠٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧,١٨٠,۵٢۵٠١٧,١٨٠,۵٢۵٣,٠٧۴,۵١١٢٠,٢۵۵,٠٣۶

(٢٢,٢٧۵,٠۶٢)(۴,٢٧۵,٠۶٢)(١٨,٠٠٠,٠٠٠)(١٨,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(۶٣٧,۶۵۴)٠(۶٣٧,۶۵۴)(۶٣٧,۶۵۴)خرید سھام خزانه

۶٩٩,١۵١۶٩٩,١۵١٠۶٩٩,١۵١فروش سھام خزانه

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

٠٠٠٢۶۴,۵٨۶٢۶۴,۵٨۶٠٢۶۴,۵٨۶

٠٠٠(١۶٧,۵۶٢)١۶٧,۵۶٢تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١٢۴,٣٠٠,۴۴٩٨,٧٨۵,۵١٧١٣٣,٠٨۵,٩۶۶(٩٣۴,٣٨٢)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,۵٨۵,۵۴٢١,٨٩٨,٨١۶٠٠۵٣,٧۵٠,۴٧٣مانده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٨٢,٨٨٧,۶٧٨٧٠,٢۶۶,٢۴۴١٣٩,٠۵٨,٩٧٨١٨نقد حاصل از عملیات

۴(۵,۶۴۶,۴١۵)(۵,۵٢۵,٠٢۴)(۵,٢٧٩,۶۶٢)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٧٧,۶٠٨,٠١۶۶۴,٧۴١,٢٢٠١٣٣,۴١٢,۵۶٣٢٠جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٢,٠۵٠,٢۴۶۶٠۵,٢۶٩۴,۴٣۶,٩١۶٢٣٩دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(۶٣)(١٣۵,١٨۵,٠٧٨)(۴٢,٢۴۴,١٢۵)(۶٨,٧۴٢,٠٩۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(۵٧)١٠٢٢۴٠١٩,٢٠٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

(١,٨۴۵)(۵۵١,٩٠١)(۴٣٣,٨۴۶)(٨,۴٣٩,۵٨٣)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته

--٠۴٠٨,٧٧١۵١٨,١٩۴دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت

--٠٠(٣,١۴٢,٩١٧)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری  در امالک

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴٩(٨,۵٨٧,٨۶۴)(١١,٠۵۴,۵٠۶)(۵,۶٣٢,٠٨۴)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٢,٣٧۶,۴٩١٠٢,۶۵۵,٠۴٧دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٣,٣٢۶,٠٠٧٢,٨۵٨,٩٨٧۵,٩۵٧,٨۴٨١۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۵٧)(١٣٠,٧٣٧,۶٣١)(۴٩,٨۵٩,٢١٠)(٧٨,٢٠٣,٨٣٢)جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--١۴,٨٨٢,٠١٠٢,۶٧۴,٩٣٢(۵٩۵,٨١۶)جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق کنترل

۶٩٩,١۵١٧٠,٢٠۵۵٣٨,٨۵۶٨٩۶دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--(١,٢٧٣,٩۶١)٠(۶٣٧,۶۵۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

(۴٧)٢۵,٣٠۴,۶٧۶۴٧,٧٧٨,۶٧٨١۶٢,٠٣١,۵۵٢دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٨٢(١٣۶,۶٧٢,٨۵٩)(۴٧,٩٠۶,۴٢٧)(٨,۶۴٨,٣٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١٣)(۶,٢٨٠,۴٨۶)(۵,٢٠٣,٣۶۵)(۵,٨٩٧,۴٣٣)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

(۴)(١,۵٩۶,٠٩٠)(٧٧٧,۴٢٠)(٨٠٨,٣٢٠)پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

۵۴(٢٠,٢٩٢,٣١٣)(۴,١٢١,۵١٠)(١,٩٠٣,۵۶٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی

(١٠٧)(٢,٩۵۵,۵٢٧)(١,٠٧٢,٠٢۴)(٢,٢٢٠,٠٨١)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل

--(۶,۵٠٠,٨٢٨)(١١,٢٣١,٨۶٣)۵,٨٨٨,۴٧٠جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

۴۵(٣,٨٢۵,٨٩۶)۵,٢٩٢,۶۵۴٣,۶۵٠,١۴٧خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(٢١)١٣,۴٧٠,٢٣۵١٧,١۴١,٠٨٣١٧,١۴١,٠٨٣مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(١٢)١٠٣,٢٠۶١١٧,٩٠٧١۵۵,٠۴٨تاثیر تغییرات نرخ ارز

(١٠)١٨,٨۶۶,٠٩۵٢٠,٩٠٩,١٣٧١٣,۴٧٠,٢٣۵مانده موجودی نقد در پايان سال

٣,٠٨٣,٢٧٠٠١,٩٧۵,۴٩۵معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶



دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٣۴,٠۶٣,٣٨٣٢٧,٧١۵,٢٧٢۶٠,٠٢٨,٨٩٢٢٣درآمدھای عملیاتی

(۵٣)(۶۶,۵٨۶,۴١٧)(٢٧,۵٩٣,٨٣٨)(۴٢,٣٣٨,٣١٨)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--(۶,۵۵٧,۵٢۵)١٢١,۴٣۴(٨,٢٧۴,٩٣۵)سود (زيان) ناخالص

(۴٣)(٣۶,۶۵٧,٢۴٧)(١۶,١٨٢,٠١٠)(٢٣,١۴٩,۶٧٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١٩,۴٢١,۵۴٣١۵,٣٧٨,٨۶۶٢٨,٢۵٨,۴٠۴٢۶ساير درآمدھا

۶(۶,٧۵٠,٢۴۶)(٢,۶٧١,٠٣۵)(٢,۵١١,٩٩۵)سایر ھزینه ھا

(٣٣٣)(٢١,٧٠۶,۶١۴)(٣,٣۵٢,٧۴۵)(١۴,۵١۵,٠۵٩)سود (زيان) عملیاتي

١۵(٣,١٩٣,۵٩۴)(١,٩۵٢,٩۶٠)(١,۶۵۶,٨۶۵)ھزينه  ھاى مالى

۶٧٩,٠٣٨٣۶۴,٧١٧٣۶,٨۵٧,۴٨۶٨۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

۵,٩۶۵,٠۵۴٣,٢٨٩,۴٣٧۵,٩۵۶,٧۴١٨١سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(۴٧٧)١٧,٩١۴,٠١٩(١,۶۵١,۵۵١)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠٠سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

(۴٧٧)١٧,٩١۴,٠١٩(١,۶۵١,۵۵١)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(۴٧٧)١٧,٩١۴,٠١٩(١,۶۵١,۵۵١)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٣٣٢)(٣۶٢)(۵۶)(٢۴٢)عملیاتی (ریال)

٨٣٢٨۶۶١١٩۶غیرعملیاتی (ریال)

(۴۶٨)٢٩٩(٢٨)(١۵٩)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(۴۶٨)٢٩٩(٢٨)(١۵٩)سود (زيان) پايه ھر سھم

(۴۶٨)٢٩٩(٢٨)(١۵٩)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠سرمایه

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



دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

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

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

(۴٧٧)١٧,٩١۴,٠١٩(١,۶۵١,۵۵١)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

(۴٧٧)١٧,٩١۴,٠١٩(١,۶۵١,۵۵١)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١۴۴,٢١۴,٧٩٠١٣۴,٣٣۵,٨٩٢١١٩,١٩٣,٨٧۴٧دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(١)٨٢١,٧۴۴٨٣٣,٠۶۶٨٨٣,۶٨٨دارایی ھای نامشھود

١٠,۵۶۵,٢٨٨١٠,۵۶۵,٢٨٨١٠,۶٠۴,٣۶٨٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

۶٨٣,٩٣٢٢١٢,٠۶٢٢١١,۴٧٨٢٢٣دریافتنی ھای بلندمدت

٧,٢۵۵,٣٨٠۶,٠١٨,۶۴٩٢,٣٧۶,٧٢٣٢١سایر دارایی ھا

١۶٣,۵۴١,١٣۴١۵١,٩۶۴,٩۵٧١٣٣,٢٧٠,١٣١٨جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٣٢)۶,٣١١,٠٣٩٩,٢١٣,٧٠۵۴,٠۴۵,۶٨۵سفارشات و پیش پرداخت ھا

(٢)٩٢٧,٠۴١٩۴٢,٩٨٩٩۵٨,٢٩١موجودی مواد و کاال

(١۴)٩٨,٧۶٠,٣٢٩١١۴,۴۶٠,١٢۴٨٢,٨١۶,۴٨۵دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٧,١۴٩,١۵٢۵,٨١٠,٧٢٢۶,٧۵٨,٢۵٧٢٣سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١٠,۶٠٣,٣٧۶۶,٩٠٢,١١۴١٠,٢٠٧,۴١٧۵۴موجودی نقد

١٢٣,٧۵٠,٩٣٧١٣٧,٣٢٩,۶۵۴١٠۴,٧٨۶,١٣۵(١٠)

١١١,٢٧٣١٠٨,٨٧٣١٢۵,۶٠٣٢دارایی ھای نگھداری شده برای فروش



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

(١٠)١٢٣,٨۶٢,٢١٠١٣٧,۴٣٨,۵٢٧١٠۴,٩١١,٧٣٨جمع دارایی ھای جاری

(١)٢٨٧,۴٠٣,٣۴۴٢٨٩,۴٠٣,۴٨۴٢٣٨,١٨١,٨۶٩جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش 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

(٧٨)٧,٩۶١,۶۵٠٣۵,۶٠٧,۵۶٨٣٢,٨٠۵,٨۵٢سود (زيان) انباشته

٠١٠(۶۴۶,٣١۶)(۵٨۴,٨١٩)سھام خزانه

(٢٧)٧٣,۵۶٠,۶۵٣١٠١,١۴۵,٠٧۴٩٨,٩٨٩,۶٧۴جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

(١)١٣,١۶۵,٢٩٠١٣,٢٧۶,۶٢۶١٣,٣۴٢,١٨۶پرداختنی ھای بلندمدت

٧,٨٨٠,٠٠٠۶,۵١٢,۶٣٢٧,۶١٠,٠٠٠٢١تسھیالت مالی بلندمدت

٣۶,۴۶٢,٢٣٢٢٧,٩٢٢,٣١٨١٨,٧٨٢,١٢۴٣١ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۵٧,۵٠٧,۵٢٢۴٧,٧١١,۵٧۶٣٩,٧٣۴,٣١٠٢١جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٨٣,٨١٢,٨٣۶٨٢,٩٩٩,۴٧۶٣٩,۶١٩,٧١۶١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٠٠٠٠مالیات پرداختنی

٣۴,٧٩۶,٩٢٠١٨,٧٠٠,۴٨٩٢٣,٩٩٢,٨٠٢٨۶سود سھام پرداختنی

(۵)٣١,٣۶٣,٨٩٨٣٣,٠٩۵,۶۶١٣١,٩۴٩,٢۴٧تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

۶,٣۶١,۵١۵۵,٧۵١,٢٠٨٣,٨٩۶,١٢٠١١پیش دریافت ھا

١۵۶,٣٣۵,١۶٩١۴٠,۵۴۶,٨٣۴٩٩,۴۵٧,٨٨۵١١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

١۵۶,٣٣۵,١۶٩١۴٠,۵۴۶,٨٣۴٩٩,۴۵٧,٨٨۵١١جمع بدھی ھای جاری

٢١٣,٨۴٢,۶٩١١٨٨,٢۵٨,۴١٠١٣٩,١٩٢,١٩۵١۴جمع بدھی ھا
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(١)٢٨٧,۴٠٣,٣۴۴٢٨٩,۴٠٣,۴٨۴٢٣٨,١٨١,٨۶٩جمع 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

۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣٩,١٨۶,۵٧۵٠١٠۵,٣٧٠,٣٩٧مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

(۶,٣٨٠,٧٢٣)٠(۶,٣٨٠,٧٢٣)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٣٢,٨٠۵,٨۵٢٠٩٨,٩٨٩,۶٧۴مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال
مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

١٧,٩١۴,٠١٩١٧,٩١۴,٠١٩

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧,٩١۴,٠١٩٠١٧,٩١۴,٠١٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

(١۵,٠٠٠,٠٠٠)(١۵,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(١,١٨۵,١٧٢)(١,١٨۵,١٧٢)خرید سھام خزانه

۵٣٨,٨۵۶۵٣٨,٨۵۶فروش سھام خزانه

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 تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

(٩,۵٢٧,٨٣٢)(٩,۵٢٧,٨٣٢)سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(٩,۵٢٧,٨٣٢)٠(٩,۵٢٧,٨٣٢)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

(١٨,٠٠٠,٠٠٠)(١٨,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب



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

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(۶٣٧,۶۵۴)(۶٣٧,۶۵۴)خرید سھام خزانه

۶٩٩,١۵١۶٩٩,١۵١فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

(١١٨,٠٨۶)(١١٨,٠٨۶)٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٧٣,۵۶٠,۶۵٣(۵٨۴,٨١٩)۶٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠٠۶,٠٧٨,۵٠٨١٠۵,٣١۴٠٠٧,٩۶١,۶۵٠مانده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١٠,۴٠٢,٣١۶٢,٩٠٧,١۵٩۵,٣۴٠,١۵٨٢۵٨نقد حاصل از عملیات

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١٠,۴٠٢,٣١۶٢,٩٠٧,١۵٩۵,٣۴٠,١۵٨٢۵٨جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١,٩۶٨,٣٣٣۵٩١,۶٢۵٢,٧۵٩,٩٠٩٢٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١۴٧)(٢۶,١٢۵,١٢٠)(۵,٩٧۴,١۵٣)(١۴,٧۶١,٠٣۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١٠٢١۵٠۵٨٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

(٢٩)(١٧٢,٩۴٨)(٢٩,٨١۴)(٣٨,٣١۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

--٠٣٩,۵٧١٣٩,٠٨٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

--٠۵,۴٢٣٩۴٧,۵٣۵دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

--٠٠(١,٣٣٨,۴٣٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

١٠,٧۶٨,٠۴۴٩,۴۵٢,٠٠١٣۵,٨٧۶,٠۴٨١۴دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

۶٧٩,٠٣٨٣۶۴,٧١٧٩٨١,۴٣٨٨۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--۴,۴۴٩,٣٨۵١۴,٣٠۵,٩۴٢(٢,٧٢٢,٢۶٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٧,۶٨٠,٠۵۴٧,٣۵۶,۵۴۴١٩,۶۴۶,١٠٠۴جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

۶٩٩,١۵١٠۵٣٨,٨۵۶دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--(١,١٨۵,١٧٢)٠(۶٣٧,۶۵۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

۶,٠٠٠,٠٠٠۴,۵٠٠,٠٠٠۴٠,٧۶٩,٢٣٧٣٣دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٢(٣٩,٣٠٢,۶٨٧)(۶,۵٣٨,٠۴٨)(۶,۴٣۴,٩۴۶)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٢۶(١,۵٩٧,۵٠۴)(١,١٧۵,۴١۴)(٨۶٧,٩٩۴)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٨(١,۵٩۶,٠٩٠)(٧٧٧,۴٢٠)(٧١٨,٣٢٠)پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

۵۴(٢٠,٢٩٢,٣١٣)(۴,١٢١,۵١٠)(١,٩٠٣,۵۶٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

۵٢(٢٢,۶۶۵,۶٧٣)(٨,١١٢,٣٩٢)(٣,٨۶٣,٣٣٢)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--(٣,٠١٩,۵٧٣)(٧۵۵,٨۴٨)٣,٨١۶,٧٢٢خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(٣٢)۶,٩٠٢,١١۴١٠,٢٠٧,۴١٧١٠,٢٠٧,۴١٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--(٢٨۵,٧٣٠)٠(١١۵,۴۶٠)تاثیر تغییرات نرخ ارز

١٠,۶٠٣,٣٧۶٩,۴۵١,۵۶٩۶,٩٠٢,١١۴١٢مانده موجودی نقد در پايان سال

٣,٠٨٣,٢٧٠٠١,٩٧۵,۴٩۵معامالت غیرنقدی

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

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

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.



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

شناخت
درآمد

دوره ۶ ماھه منتھي بهدوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد درآمد
دوره ۶ ماھه

منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

درآمد حق
استفاده از

خدمات
مخابراتي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠۵,۴۴٢,٨۵۵٠۵,۴۴٢,٨۵۵٢,۶۶٧,٧٧۴٠٢,۶۶٧,٧٧۴٠٠٣,١٢٢,٩٨۵٠٠

درآمد ارائه
خدمات

مخابراتي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠۵٣,٠٨٣,٨٣۶٠۵٣,٠٨٣,٨٣۶٣١,١١۵,٢۵٩٠٣١,١١۵,٢۵٩٠٠٣٩,٠۶٨,٨٧۵٠٠

ھزينه
مبالغ

پرداختي
در پروانه
فعالیت

٠(٣,٣٧١,٠٧٢)(٣,٣٧١,٠٧٢)١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(١,٩۴٠,٩۴٠)(١,٩۴٠,٩۴٠)٠٠٠(٢,۴٧٨,٣٩٠)٠

ھزينه
خدمات

قراردادي

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(١۴,۵۶۵,۴٨٧)(١۴,۵۶۵,۴٨٧)٠٠٠(٩,٨٨٩,١٣٠)(٩,٨٨٩,١٣٠)٠(١٢,۶٧١,٩٣٢)٠

ھزينه
حقوق و
مزاياي
کارکنان

١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/١٢/٢٩١٠٠(٢۴,٧٩۴,٠۶٠)(٢۴,٧٩۴,٠۶٠)٠(١٨,٩۴٠,٨٣۵)(١٨,٩۴٠,٨٣۵)٠٠٠(١٩,٢۵٩,۵٣٠)٠

ھزينه
استھالک

١٣٩٨/١٠/٢٨١٣٩٨/١٠/٢٨١٣٩٨/١٠/٢٨١٠٠(٨,٧٠۶,٧٩٠)(٨,٧٠۶,٧٩٠)٠(۴,۵٩٨,٠١١)(۴,۵٩٨,٠١١)٠٠٠(۵,٨٩٧,١٩٨)٠

ساير
ھزينه ھا

١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٠٠(١۵,١۴٩,٠٠٨)(١۵,١۴٩,٠٠٨)٠(۶,٩۶٩,۴٠٢)(۶,٩۶٩,۴٠٢)٠٠٠(٧,٨٢٠,۵۴۶)٠

ساير
درآمدھا

١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٣٩٨/١٠/٢٩١٠١,۵٠٢,٢٠١٠١,۵٠٢,٢٠١٢٨٠,٣۵٠٠٢٨٠,٣۵٠٠٠١,٢٠٠,٨٨٠٠٠

(۴٨,١٢٧,۵٩۶)٠٠۴٣,٣٩٢,٧۴٠(٨,٢٧۴,٩٣۵)(۴٢,٣٣٨,٣١٨)٣۴,٠۶٣,٣٨٣(۶,۵۵٧,۵٢۵)(۶۶,۵٨۶,۴١٧)۶٠,٠٢٨,٨٩٢جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال



دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)شرح دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)شرح

٠٠مواد مستقیم مصرفي

٠٠دستمزدمستقیم تولید

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨سربارتولید

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠خالص افزايش (کاھش)موجودي كاالي درجريان ساخت

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٠٠خالص افزايش (کاھش) کاالي ساخته شده

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١٩,٠٣٣١٩,٠٣٣١٨,٩۴٠تعداد 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
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٢۴,٧٩۴,٠۶٠١٨,٩۴٠,٨٣۵١٩,٢۵٩,۵٣٠٢۶,٣٧٨,١٠٢١٧,٣۵٧,۶۴۶١٩,٨١۴,١٩۶ھزينه حقوق و دستمزد

٨,٧٠۶,٧٩٠۴,۵٩٨,٠١١۵,٨٩٧,١٩٨۴۴٨,٢٧۴٢١٨,١٨٠٢۴٨,٧٨۵ھزينه استھالک

٢,٨١٧,۴۴٩١,۶١١,٧۶٧٢,٣٢٢,٧٩٢١٨۴,١۶٢١١٣,٩۵١١١۴,٢۵٧ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠ھزينه مواد غیر مستقیم مصرفي

٠٠٠۶٨,۴٨٩٣٢,٨١۵٣٣٢,٩۵٠ھزينه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

٠٠٠۴٨٧,١١۶٠٢۴۵,٩٩۵ھزينه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠ھزينه حمل و نقل و انتقال

٩,٧١٧,١۴٣۴,١٨١,٣٩۴٠٢,۶٨۵,٣٧٧٧٢۵,۶۵٩۵٧٩,٠٣۶ساير ھزينه ھا

ھزينه اتصال فیزيکي شبکه (متقابل)
در پروانه

١,٣۶٩,٩٩٣۵٨٣,٣٠٣٠٠٠٠

ھزينه خدمات دريافتي از شرکت
ارتباطات زيرساخت

١,٢۴۴,۴٢٣۵٩٢,٩٣٨٠٠٠٠

١۴,۵۶۵,۴٨٧٩,٨٨٩,١٣٠٠۶,۴٠۵,٧٢٧۴,٧٠١,۴٢١٠ھزينه خدمات قراردادي

٣,٣٧١,٠٧٢١,٩۴٠,٩۴٠٠٠٠٠ھزينه مبالغ پرداختي در پروانه فعالیت

۶۶,۵٨۶,۴١٧۴٢,٣٣٨,٣١٨٢٧,۴٧٩,۵٢٠٣۶,۶۵٧,٢۴٧٢٣,١۴٩,۶٧٢٢١,٣٣۵,٢١٩جمع

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

دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١نوع 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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

۶٠٢,٢۴٩۶٢٠,۶٢٣درآمد خدمات پس از فروش

١,۵٠١,۴٢١١,۴٢٠,٧٧٢درآمد استفاده از امکانات شرکت

٢٢,٧۵٣,١١٧١۴,۵١٨,٣۵٢درآمد واگذاري امکانات و ارائه خدمات به ھمراه اول

٣,۴٠١,۶١٧٢,٨۶١,٧٩۶ساير درآمد ھاي عملیاتي

٢٨,٢۵٨,۴٠۴١٩,۴٢١,۵۴٣جمع



سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

۵,٨٩۴,٧۴٨٢,۵١١,٩٩۵بھاي تمام شده واگذاري امکانات و خدمات ارائه شده به ھمراه اول

٨۵۵,۴٩٨٠ساير ھزينه ھا

۶,٧۵٠,٢۴۶٢,۵١١,٩٩۵جمع

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

٢۴٣١,٨١٨,٢٩٣٣١,٣۶٣,٨٩٨٠٠٣١,٣۶٣,٨٩٨٠١,۶۵۶,٨۶۵٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٧,٧٩٠,٠٠٠٧,٨٨٠,٠٠٠٠٠٠٧,٨٨٠,٠٠٠٠٠اوراق صکوک

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠٠

٣٩,۶٠٨,٢٩٣٣٩,٢۴٣,٨٩٨٠٣١,٣۶٣,٨٩٨٧,٨٨٠,٠٠٠١,۶۵۶,٨۶۵جمع

٠انتقال به دارايي

١,۶۵۶,٨۶۵ھزينه مالي دوره

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

دوره ۶ 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 ٣١/١۴٠٠/٠۶ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در تاريخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح

در تاريخ

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 ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٩٨١,۴٣٨۶٧٩,٠٣٨سود حاصل از سپرده گذاري کوتاه مدت بانکي

٣۵,٨٧۶,٠۴٨٠درآمد حاصل از سرمايه گذاري

٣۶,٨۵٧,۴٨۶۶٧٩,٠٣٨جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٨٩٧,٠۶٢۶٨۴,٣۶۶سود ( زيان ) حاصل از فروش اجناس و قطعات

٢,۶٨٣,٧٩۶۴,٩۴١,۴٢٨سود ( زيان ) حاصل از فروش دارايي ثابت

٢,١٨٧,٣۴٠٨٠,٨٠٠خسارت و غرامت وارده بر تاسیسات و منصوبات

٢٨۵,٧٣٠۴۶٠,٨٧٨ساير درآمدھاي غیر عملیاتي

(٢٠٢,۴١٨)(٩٧,١٨٧)ساير ھزينه ھاي غیر عملیاتي

۵,٩۵۶,٧۴١۵,٩۶۵,٠۵۴جمع

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 ۶ 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.»


