
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

300,000سرمایه ثبت شده:کشت و دامداري فکاشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:زفکا( فکا )نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)012109کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

۵٧۴,٩۵٧۴١١,٩٣۴١,٩۶۵,٧۶۶۴٠درآمدھای عملیاتی

(٣٧)(١,٢٩١,٩٠٩)(٢٨۶,٣٣٢)(٣٩١,۴١٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١٨٣,۵۴٠١٢۵,۶٠٢۶٧٣,٨۵٧۴۶سود (زيان) ناخالص

(٣٣)(١٠۵,۴٠٣)(٢۵,٣١٠)(٣٣,۶۵٨)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩١)٣٣٣۶٢٣,١٧١ساير درآمدھا

--(٨۶)٠(٢٣)سایر ھزینه ھا

١۴٩,٨٩٢١٠٠,۶۵۴۵٧١,۵٣٩۴٩سود (زيان) عملیاتي

(١۶۵)(٢٢,٢٩۴)(٢,۴٠٣)(۶,٣٧٧)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٣٨٧١٩٣۴,۶٣١١٠١



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم
متفرقه

١٨,٠۵١١۴,٣٧٢٩۵,٨٣٨٢۶

١۶١,٩۵٣١١٢,٨١۶۶۴٩,٧١۴۴۴سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١)٠٠سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

١۶١,٩۵٣١١٢,٨١۶۶۴٩,٧١٣۴۴سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١۶١,٩۵٣١١٢,٨١۶۶۴٩,٧١٣۴۴سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

۵٠٠٣٣۵١,٩٠۵۴٩عملیاتی (ریال)

(٢)۴٠۴١٢۶١غیرعملیاتی (ریال)

۵۴٠٣٧۶٢,١۶۶۴۴ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

۵۴٠٣٧۶٢,١۶۶۴۴سود (زيان) پايه ھر سھم

۵۴٠٣٧۶٢,١۶۶۴۴سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٣/٣١

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

١۶١,٩۵٣١٢٢,٨١۶۶۴٩,٧١٣٣٢سود (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

سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

١,٣٣٩,۴٢۶١,٢٢٨,۴١٩٧١١,٠٠٣٩دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٣,٣۴۶٣,٣۴۶٢,١٢٩٠دارایی ھای نامشھود

٢٠,٩٠۶٢٠,٩٠۶١۴,٢١١٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٩۵,١٣٠۵٨,٩٧۵٢٨,٠۶۵۶١دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠سایر دارایی ھا

١,۴۵٨,٨٠٨١,٣١١,۶۴۶٧۵۵,۴٠٨١١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٢١٩,۶٨٢١٩۵,٠٠۵٣۴,٠۵٩١٣سفارشات و پیش پرداخت ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٣٩٣,۶٧٩٣٩۵,٣٩٠٢۵٩,٢٣٠٠موجودی مواد و کاال

٣۶٠,٧۴۴٢٧۶,١۶٨١۶٩,٩٨۵٣١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١۶۵,۶۴۶١١٨,۵١١٣۶,٩٠١۴٠موجودی نقد

١,١٣٩,٧۵١٩٨۵,٠٧۴۵٠٠,١٧۵١۶

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١,١٣٩,٧۵١٩٨۵,٠٧۴۵٠٠,١٧۵١۶جمع دارایی ھای جاری

٢,۵٩٨,۵۵٩٢,٢٩۶,٧٢٠١,٢۵۵,۵٨٣١٣جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(٧٠)٢۴٢,٩٠۵٨٠٩,٣۵٢۴۵٩,۶٣٩سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

(۴۶)۶۵٢,٩٠۵١,٢١٩,٣۵٢٨۶٩,۶٣٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

۶٣٩,١۵٠۶٣٩,١۵٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٣٢,٨١۵٢۶,١٣٠٢١,٠۴٩٢۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۶٧١,٩۶۵۶۶۵,٢٨٠٢١,٠۴٩١جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢٣٧,٩٣٠١١۴,٨٨۵١۴٧,١٢۶١٠٧پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

۴۵۴۵٢٢٢٠مالیات پرداختنی

٧۴٢,٢۶٨١٣,٨۶٧١٨۵,٣۶٧۵,٢۵٣سود سھام پرداختنی

(٢)١۴۵,٠٧۶١۴٧,٣۵۶٢٨,٩٩۵تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

١۴٨,٣٧٠١٣۵,٩٣۵٣,١٨۵٩پیش دریافت ھا

١,٢٧٣,۶٨٩۴١٢,٠٨٨٣۶۴,٨٩۵٢٠٩

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠

١,٢٧٣,۶٨٩۴١٢,٠٨٨٣۶۴,٨٩۵٢٠٩جمع بدھی ھای جاری

١,٩۴۵,۶۵۴١,٠٧٧,٣۶٨٣٨۵,٩۴۴٨١جمع بدھی ھا

٢,۵٩٨,۵۵٩٢,٢٩۶,٧٢٠١,٢۵۵,۵٨٣١٣جمع 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

٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠٠۴۵٩,۶٣٩٠٨۶٩,۶٣٩مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠٠۴۵٩,۶٣٩٠٨۶٩,۶٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١



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
١٣٩٨/١٢/٢٩

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

۶۴٩,٧١٣۶۴٩,٧١٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶۴٩,٧١٣٠۶۴٩,٧١٣

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶۴٩,٧١٣٠۶۴٩,٧١٣

(٣٠٠,٠٠٠)(٣٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠٠٨٠٩,٣۵٢٠١,٢١٩,٣۵٢مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ٣ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٣/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

١۶١,٩۵٣١۶١,٩۵٣

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
١٣٩٩/٠٣/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶١,٩۵٣٠١۶١,٩۵٣

(٧٢٨,۴٠٠)(٧٢٨,۴٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠٠٢۴٢,٩٠۵٠۶۵٢,٩٠۵مانده در ١٣٩٩/٠٣/٣١

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١٢٠,٣٠۵١١۵,٠۵٠٣٩٢,٧٢٠۵نقد حاصل از عملیات

(۵,۶١۵)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

١٢٠,٣٠۵١١۵,٠۵٠٣٨٧,١٠۵۵

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت
مشھود

۴١,٠۴٣٢٠,٧٣٣٢٢٢,١٧۵٩٨

(٨٢)(۶٩٣,٨٨٠)(١٠٣,٢٣۴)(١٨٧,٩١٩)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

(۵٣١)٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٠٠

پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای
بلندمدت

٠٠(۶,۶٩۵)

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

(۴۵,٠٩٠)٠٠پرداخت 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

٣٨۵١٩٣۴,۶٣١٩٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(١۴۶,۴٩١)(٨٢,٣٠٨)(۵١٩,٣٩٠)(٧٨)



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

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

(٢۶,١٨۶)٣٢,٧۴٢(١٣٢,٢٨۵)--

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

١٨۶,٢٠٠۵٠,٠٠٠۴۶۵,٠٠٠٢٧٢دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(۵٠٠)(١٣۶,۶٣٩)(١٧,٧۵٣)(١٠۶,۵٠٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١۶۵)(٢٢,٢٩۴)(٢,۴٠٣)(۶,٣٧٧)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

--(٩٢,٨۶۶)(٢۴,۶٠٠)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

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

٧٣,٣٢١۵,٢۴۴٢١٣,٢٠١١,٢٩٨

۴٧,١٣۵٣٧,٩٨۶٨٠,٩١۶٢۴خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١١٨,۵١١٣۶,٩٠١٣۶,٩٠١٢٢١مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠۶٩۴تاثیر تغییرات نرخ ارز

١۶۵,۶۴۶٧۴,٨٨٧١١٨,۵١١١٢١مانده موجودی نقد در پايان سال



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٣/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٧٢٩معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٣/٣١

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.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/٠٣/٣١

برآورد تعداددوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠
تعداد

فروش
مبلغ

فروش-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي:

١١,٣١٢١,۵٩٣(٢۴,٣۵١)٧١,٠٣٨۴٩٨٧١,۶١٢,۴۴٩.٨٣۵,۶۶٣(٧١,۶٠۴)۶٢۶٢٨,٩٧۵١,٨٧٢٧۶,١٩٧,۶۴٩.۵٧١۴٢,۶۴٢سایرراسگوساله نر

١۵٠,١٧٨۵۶,٨٠٣(٣۵٣,۴۵۶)۵١٩,٠٣١١٨,٢١٠٢٧,۶۵٧,٠٠١.۶۵۵٠٣,۶٣۴(١,٢١٠,٩۶١)١۶,۴۵۶٣٧٣,۴٧٧۶۶,٧٨۴٢۵,٩٠۴,٢٨٨.۴۵١,٧٢٩,٩٩٢سایرتنشیرخام

١,٩٨٧٧٠٣٢۵,۶٠٠,٢٨۴.۵١٧,٩٩٧٠١٧,٩٩٧٧٠٧(٧,۶٢٩)٠٠۵۶٠١٧,١٧١,۴٢٨.۵٧٩,۶١۶سایرتنگندم

خالص ارزش
منصفانه
تولیدات

کشاورزي

٣,٧۴٣٠(١٢,٧۵٠)٠٩,۴٨٢٠٨٢,٠٣٧٠٨٢,٠٣٧٠١۶,۴٩٣سایرمختلف

٠٠٠٠٠(٢٣۶)(١,٧١۵)٠٠٣٣٩۴,٣۶٢,٨٣١.٨۶١,۴٧٩سایرتنچغندر.

٣١٠٠(٨۶٠)٠٠٠٠٠٠٢۵۴۶,٨٠٠,٠٠٠١,١٧٠سایرتنکلزا



١٨٣,۵۴٠۵٩,١٠٣(٣٩١,۴١٧)۶٧٣,٨۵٧١٩,۴٣۶۵٧۴,٩۵٧(١,٢٩١,٩٠٩)١٧,٠٨٢۴١١,٩٣۴۶٩,۵۵۵١,٩۶۵,٧۶۶جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

۵٩,١٠٣(٣٩١,۴١٧)١٩,۴٣۶۵٧۴,٩۵٧(١,٢٩١,٩٠٩)١٧,٠٨٢۴١١,٩٣۴۶٩,۵۵۵١,٩۶۵,٧۶۶جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٧٣٢,٧٠٩٧۶٧,٣۶٨٨٨۴,۶۵٢١,٢۶٣,٢٨١١,٩۶۵,٧۶۶۵٧۴,٩۵٧٢,۴١٠,١۵٠مبلغ فروش

(١,۶٧٠,۵۵٠)(٣٩١,۴١٧)(١,٢٩١,٩٠٩)(٨۶٨,۶٢٣)(۶۵١,٩۴۶)(۶٠٣,٩٠١)(۵٧٢,۶۴٧)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

تثبیت سھم بازار فعلی.بھبود کیفیت محصوالت فعلی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری و کاھش بھای تمام شده محصوالت. بھای تمام شده

بھای تمام شده

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٢٨٣,٣۶۶۴١۶,٢٨٩مواد مستقیم مصرفي

١۴۴,٩۵۶۵١,٣٣٢دستمزدمستقیم تولید

٢٧۵,٩٠۵٧٩,٠٣٨سربارتولید

١,٧٠۴,٢٢٧۵۴۶,۶۵٩جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

١,٧٠۴,٢٢٧۵۴۶,۶۵٩جمع ھزينه ھاي تولید

١٠,۵٩١٣٣,٣۴٨موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(۴١,٣۵٢)(٣٣,٣۴٨)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

(١۴٨,٢٩۵)(٣٧٨,۵٨۴)ضايعات غیرعادي

١,٣٠٢,٨٨۶٣٩٠,٣۶٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده



دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١٠,٢٨٨٢١,٢۶۵موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٢٠,٢٠٨)(٢١,٢۶۵)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١,٢٩١,٩٠٩٣٩١,۴١٧بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

١,٢٩١,٩٠٩٣٩١,۴١٧جمع 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 ١٣٩٩/٠٣/٣١واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

گوساله
نر

۵٣٩٣٩,۴۵٢,۶٩٠.١٧٢١,٢۶۵۵٠٠۴۶,۵٨٨,٠٠٠٢٣,٢٩۴٠٠۴٩٨۴٨,٨٩٧,۵٩٠.٣۶٢۴,٣۵١۵۴١٣٧,٣۵٣,٠۴٩.٩١٢٠,٢٠٨راس

١٨,٢١٠١٩,۴٠٩,٩٩۴.۵١٣۵٣,۴۵۶٠٠(٢۴,٠٣٢)۵۶,٠١٨,۶۴٨.٠٢(۴٢٩)٠٠١٨,۶٣٩٢٠,٢۵٢,۵٨٨.۶۶٣٧٧,۴٨٨تنشیرخام

٠٠٧٠٣١٨,١٣۶,۵۵٧.۶١١٢,٧۵٠٠٠٧٠٣١٨,١٣۶,۵۵٧.۶١١٢,٧۵٠٠٠تنگندم

٠٠٢۵٣۴,۴٠٠,٠٠٠٨۶٠٠٠٢۵٣۴,۴٠٠,٠٠٠٨۶٠٠٠تنکلزا

٣٩١,۴١٧٢٠,٢٠٨(٢۴,٠٣٢)٢١,٢۶۵۴١۴,٣٩٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار



میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

٢٧,١۵٩,١۴٢۴,٨٨٠.٢٧١٣٢,۵۴۴٠٠١٣,٩۴٨,٠۶٠٠۶٨,٠٧٠١٣,٢١١,٠٨٢۴,٨٨٠.٣۶۴,۴٧۴کیلوگرمعلوفه ذرت

١,٢٩۶,٧٩٣١٨,١٩٣.٣۴٢٣,۵٩٣۴,٨٢٨,۵٩٠٢٠,٠۴٨.٣٩۶,٨٠۵٢,٣٣٩,٣٠٨٠۴۴,٧۶۶٣,٧٨۶,٠٧۵١٩,٩٧۶.٣۶٧۵,۶٣٢کیلوگرميونجه پرس

۶٨۴,٨٢۵١۵,٨۴٣.۴۶١٠,٨۵٠۶٢٧,٢٧٠١۶,٧٨٠.۶۵١٠,۵٢۶١,١٢٢,٠٩۵٠١٨,٢۵٧١٩٠,٠٠٠١۶,۴١۵.٧٩٣,١١٩کیلو گرمجو

۶۴٩,٣۶٨١۵,۵۶٧.۴۴١٠,١٠٩۴,٧۴۵,۶٢٠٢٣,١٩٨.٨٧١١٠,٠٩٣۴,۶۴۴,٩٨٩٠١٠٢,٨۴٢٧۴٩,٩٩٩٢٣,١۴۶.٧١٧,٣۶٠کیلوگرمدانه ذرت

٨٩٩,٢١٧٢۵,٩٢٧٢٣,٣١۴٢٠٣,۶٣٠٣۴,١٧۴.٧٣۶,٩۵٩١,٠۵٧,٨۴۶٠٢٨,٩٨٧۴۵,٠٠١٢٨,۵٧٧.١۴١,٢٨۶کیلو گرمکنجاله سويا

٩۴٠,٩۶٩٣۴,٢۵٢.٩٩٣٢,٢٣١٠٠٢٩٩,٠۴١٠١٠,٢۴٣۶۴١,٩٢٨٣۴,٢۵٣.٠۶٢١,٩٨٨کیلوگرمپنبه دانه

١٠۴,٨۵٨١١۵,۵٢٧.۶٧١٢,١١۴١١۵,٣٧٠١٢٢,۶١۴.٢١۴,١۴۶١٨٧,١٨١٠٢١,٩۶۴٣٣,٠۴٧١٢٩,٩٩۶.۶٧۴,٢٩۶کیلوگرمپودر چربي

۶۶۶,٨١١٢۴,۶٧٧.١۶١۶,۴۵۵٣٩٨,٨۵۴٢۶,٣٨۵.۵٩١٠,۵٢۴۶۶۵,٩٨١٠١۶,۶٧۶٣٩٩,۶٨۴٢۵,٧٧٧.٨۶١٠,٣٠٣کیوگرمتفاله چغندر

١,٣٠۴,١٠١٢٧,٨٨٨.٩۴٣۶,٣٧٠١٠,٩۵٢,۴۵٩١٣,۶٠٨.٧٢١۴٩,٠۴٩۴,٧٠١,٣٣٠٠١٠۴,۴٨۴٧,۵۵۵,٢٣٠١٠,٧١٢.۴۵٨٠,٩٣۵کیلوگرمساير

٣٣,٧٠۶,٠٨۴٢٨٢,٧۵٨.٢٨٢٩٧,۵٨٠٢١,٨٧١,٧٩٣٢۵۶,٨١١.٠۶٣٩٨,١٠٢٢٨,٩۶۵,٨٣١٠۴١۶,٢٨٩٢۶,۶١٢,٠۴۶٢٩٣,٧٣۶.٣٣٢٧٩,٣٩٣جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

جمع كـل

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

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

سربار تولید و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه حقوق و
دستمزد

٢٨,١۴٨٩,٨١٨٣٣,٢٧۵٣۵,٠٣۴١١,۴٠۶۴٠,۵۶٠

۴٧,٢۴۵١٢,٢٧۶٧۵,١۴۵٢,١١٧١۴,١٣٢٢,۵١٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

١٠,۶٣١١,۴٩٠١۴,٨٣٩٠۵٩٣٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٩٣٧۶٩٩١,۵١٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠۴٠,٨٧۴۶,٨٢٨۴٩,٢٠٠

١٨٩,٨٨١۵۵,۴۵۴٢٧٠,٩٠٠٢۶,۴۴١٠٢٧,۶٣٢ساير ھزينه ھا

٢٧۵,٩٠۵٧٩,٠٣٨٣٩۴,١۵٩١٠۵,۴٠٣٣٣,۶۵٨١٢١,۴١٢جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

نرخ فروش شیر جھت نه ماھه پایان سال مبلغ ٢٩٠٠٠ریال به ازا ھر کیلو گرم و مازاد برآن بابت جوایز چربی پروتنین و ....در نظر گرفته شده است

نرخ خريد مواد
اولیه

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

در صورت عدم کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده و عدم حمایت دولت در تخصیص ارز جھت تامین نھاده ھای دامی (جو، ذرت دانه ای و کنجاله سویا)
انتظار می رود ھزینه مواد مصرفی نسبت به سال قبل افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

با توجه به تغییرات نرخ ارز و باال رفتن نرخ مواد اولیه و ھزینه ھای کار و سربار، قیمت تمام شده نسبت به سال قبل افزایش خواھد یافت.دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

وضعیت کارکنان



برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٩١١٩٢٢٣۵تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢٣٢٣٢٣تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

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

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به افزایش ھزینه ھای حقوق و دستمزد و ھمچنین افزایش ھزینه ھای سربار انتظار می رود ھزینه ھای عمومی، اداری و فروش نسبت به سال قبل
٢۵درصد افزایش یابد.

«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

ھزينه ھاينام طرح
برآوردي ريالي
طرح - میلیون

لایر

ھزينه
ھاي

برآوردي
ارزي طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٩/٠٣/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي
آتي شرکت

احداث گاوداري
٣٠٠٠راس

مولد(۶٠٠٠راس کل گله
)شھرستان خدابنده

١,٣٠۴,٨١٧٠۶٩,٧٨۶١,٢٣۵,٠٣١١٧۵٠١۴٠١/٠۵/٣١

احداث گاوداري
٣٠٠٠راس

مولد(۶٠٠٠راس کل گله
)شھرستان ماکو

١,٣٠۴,٨١٧٠١۶۴,١٩۴١,١۴٠,۶٢٣۶١٧٨٠١۴٠٠/٠٢/٣١

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

ایجاد دو واحد گاوداری ٣٠٠٠راس مواد(۶٠٠٠راس کل گله)در شھر ھای ماکو آإربایجان غربی و خدابنده زنجان که طبق برنامه پیش بینی شده تا پایان سال ١٣٩٩ پروژه ماکو ٨٠ درصد و پروژه
خدابنده زنجان ۵٠ درصد پیشرفت فیزیکی خواھد داشت.



وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام شرکت
شرکت در شرکت سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي
تمام
شده

سال مالي شرکت
سرمايه پذير

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه گذاري
- میلیون لایر

ساير شرکت ھاي
خارج از بورس

٠٠٠٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

٢,۵٩٠٠درآمد حاصل از ساير عملیات زراعي

٠٣٣ساير

٠٠درآمد فروش جنین

٠٠غرامت دريافتي از بانک کشاورزي بابت دام ھاي حذفي بیمه شده

۵٨١٠فروش ضايعات دام

٣,١٧١٣٣جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

٨۶٢٣ھزينه تلفات گوساله نر

٠٠ساير

٨۶٢٣جمع

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

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

١٨١۴٧,٣۵۶١۴۵,٠٧۶٠٠١۴۵,٠٧۶٠۶,٣٧٧تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

١۴٧,٣۵۶١۴۵,٠٧۶٠١۴۵,٠٧۶٠۶,٣٧٧جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

۶,٣٧٧

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ھای شرکت برای سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠اخذ مبلغ ٣١٠٠٠٠ میلیون ریال تسھیالت از بانکھا عامل جھت تامین سرمایه در گردش می باشد.که تا تاریخ ١٣٩٩/٠٣/٣١ مبلغ
٨۶،٢٠٠میلیو نریال اخذ گردیده است

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

با توجه به برنامه شرکت جھت اخذ تسھیالت از بانکھای عامل انتظار می رود ھزینه مالی نیز به نسب افزایش در مبلغ تسھیالت اخذ شده افزایش یابددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

٠٠سود حاصل از سرمايه گذاري در سھام ساير شرکتھا

۴,۶٣١٣٨٧در آمد حاصل از سود حسابھاي بانکي دو منظوره

۴,۶٣١٣٨٧جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

٠٠در آمد حاصل از سود حسابھاي بانکي دو منظوره



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٣/٣١شرح

۶٩۴٠سود ناشي از تسعیر ارز

٣٠سود حاصل از فروش دارائي ثابت

٠٠ساير

٩۵,١۴١١٨,٠۵١سود(زيان)حاصل از فروش دارئیھاي زيستي مولد

٩۵,٨٣٨١٨,٠۵١جمع

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

پیشنھاد ھیات مدیره به مجمع در خصوص تقسیم سود۴٠٠,٩٧١۶۴٩,٧١۴٧٢٨,٨٠٩,٣۵٢۶۴
١٠ درصد سود خالص می باشد.

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برنامه ریزی در جھت تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه و ھمچنین عملیاتی اجرایی پروژه ھای ماکو و خدابنده زنجان از برنامه ھای با اھمیت شرکت در سال
١٣٩٩ خواھد بود

سایر توضیحات با اھمیت

تغییرات قابل مالحظه ای در این خصوص متصور نمی باشد.

«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.»


