
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

1,200,000سرمایه ثبت نشده:زفکا( فکا )نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1399/09/30 (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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٢,١٠٨,٠۶۴١,۴٢٨,٣٩۶١,٩۶۵,٧۶۶۴٨درآمدھای عملیاتی

(۵٢)(١,٢٩١,٩٠٩)(٩٨۴,۴٣۶)(١,۴٩٣,۶١۴)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۶١۴,۴۵٠۴۴٣,٩۶٠۶٧٣,٨۵٧٣٨سود (زيان) ناخالص

(۵۴)(١٠۵,۴٠٣)(۶٩,۵٨١)(١٠٧,۴٧١)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۶,٧٣٣٣,١۵۴٣,١٧١١١٣ساير درآمدھا

(٣٠)(٨۶)(٧٧)(١٠٠)سایر ھزینه ھا

۵١٣,۶١٢٣٧٧,۴۵۶۵٧١,۵٣٩٣۶سود (زيان) عملیاتي

(٣٧)(٢٢,٢٩۴)(١۴,١۵٨)(١٩,٣٧٠)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

۵٣٢١,٧٩٨۴,۶(٧٠)٣١

١٠٨,٩٢٨٨٠,٠٢۵٩۵,٨٣٨٣۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

۶٠٣,٧٠٢۴۴۵,١٢١۶۴٩,٧١۴٣۶سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١)٠٠سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

۶٠٣,٧٠٢۴۴۵,١٢١۶۴٩,٧١٣٣۶سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

۶٠٣,٧٠٢۴۴۵,١٢١۶۴٩,٧١٣٣۶سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

١,٧١٢١,٢۵٨١,٩٠۵٣۶عملیاتی (ریال)

٣٠٠٢٢۶٢۶١٣٣غیرعملیاتی (ریال)

٢,٠١٢١,۴٨۴٢,١۶۶٣۶ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢,٠١٢١,۴٨۴٢,١۶۶٣۶سود (زيان) پايه ھر سھم

(٧٣)۴٠٢١,۴٨۴٢,١۶۶سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١,۵٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠سرمایه

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده



دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

۶٠٣,٧٠٢۴۴۵,١٢١۶۴٩,٧١٣٣۶سود (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

۶٠٣,٧٠٢۴۴۵,١٢١۶۴٩,٧١٣٣۶سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
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

٢,۴۵۴,۵١٨١,٢٢٨,۴١٩٧١١,٠٠٣١٠٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٣,١٣١٢,٩۵۶٢,١٢٩۶دارایی ھای نامشھود

٢١,۵۵۶١۴,٢١١١۴,٢١١۵٢سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(٨٠)١١,٧۵٠۵٨,٩٧۵٢٨,٠۶۵دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠سایر دارایی ھا

٢,۴٩٠,٩۵۵١,٣٠۴,۵۶١٧۵۵,۴٠٨٩١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٩۶)٧,٠٧٨١٩۵,٣٩۵٣۴,٠۵٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

٧۶١,٠۴٢٣٩۵,٣٩٠٢۵٩,٢٣٠٩٢موجودی مواد و کاال



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٣٩۴,٧٣۶٢٨٢,٨۶٣١۶٩,٩٨۵۴٠دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٣۵)٧٧,٠١٨١١٨,۵١١٣۶,٩٠١موجودی نقد

١,٢٣٩,٨٧۴٩٩٢,١۵٩۵٠٠,١٧۵٢۵

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١,٢٣٩,٨٧۴٩٩٢,١۵٩۵٠٠,١٧۵٢۵جمع دارایی ھای جاری

٣,٧٣٠,٨٢٩٢,٢٩۶,٧٢٠١,٢۵۵,۵٨٣۶٢جمع 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

(١۵)۶٨۴,۶۵۴٨٠٩,٣۵٢۴۵٩,۶٣٩سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

(١٠)١,٠٩۴,۶۵۴١,٢١٩,٣۵٢٨۶٩,۶٣٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٢٢٩,٠٣٨٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

١,۵٣٣٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٣۶,٩٨٧٢۶,١٣٠٢١,٠۴٩۴٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٢۶٧,۵۵٨٢۶,١٣٠٢١,٠۴٩٩٢۴جمع بدھی ھای غیرجاری



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ حسابرسیشرح
نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای جاری

١,٣٠٧,٧٣٣۵١٠,۴٠١١۴٧,١٢۶١۵۶پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

۴۵۴۵٢٢٢٠مالیات پرداختنی

٨۶۴,۶٧٧٣٩٢,۵٠١١٨۵,٣۶٧١٢٠سود سھام پرداختنی

١٩٢,۴٨٢١۴٧,٣۵۶٢٨,٩٩۵٣١تسھیالت مالی

٠٠٠ذخایر

٣,۶٨٠٩٣۵٣,١٨۵٢٩۴پیش دریافت ھا

٢,٣۶٨,۶١٧١,٠۵١,٢٣٨٣۶۴,٨٩۵١٢۵

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠

٢,٣۶٨,۶١٧١,٠۵١,٢٣٨٣۶۴,٨٩۵١٢۵جمع بدھی ھای جاری

٢,۶٣۶,١٧۵١,٠٧٧,٣۶٨٣٨۵,٩۴۴١۴۵جمع بدھی ھا

٣,٧٣٠,٨٢٩٢,٢٩۶,٧٢٠١,٢۵۵,۵٨٣۶٢جمع 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

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

جمع کل

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 ٩ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

سود (زيان) خالص دردوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

۶٠٣,٧٠٢۶٠٣,٧٠٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ٩ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠۶٠٣,٧٠٢٠۶٠٣,٧٠٢

(٧٢٨,۴٠٠)(٧٢٨,۴٠٠)سود سھام مصوب



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

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

٣٠٠,٠٠٠٠٠٠٣٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠٠٠۶٨۴,۶۵۴٠١,٠٩۴,۶۵۴مانده در ١٣٩٩/٠٩/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

۶٩٧,٠۶٩٣۴٣,۴٠٣٣٨۵,٧٢٠١٠٣نقد حاصل از عملیات

١٠٠(۵,۶١۵)(۵,۶١۵)(١۵)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

۶٩٧,٠۵۴٣٣٧,٧٨٨٣٨٠,١٠۵١٠۶

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١٨٣,۴٩٢١٧١,۴٣٣٢٢٢,١٧۵٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١۶۶)(۶٩٣,٨٨٠)(۵٠۶,۵٣٨)(١,٣۴۵,٧۵۴)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

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

٠٠٠



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

(٢۴٨)(۵٣١)(۵٠)(١٧۴)پرداخت 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

(۶۵٠)(۶,۶٩۵)(۶,۶٩۵)٩٠

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

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

--٠١,٧٩٨۴,۶٣١دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(١,١۶٣,٠٨۶)(٣۴٠,٠۵٢)(۵١٩,٣٩٠)(٢۴٢)

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

(۴۶۶,٠٣٢)(٢,٢۶۴)(١٣٩,٢٨۵)(٢٠,۴٨۴)

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



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠٩/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٧٧٧,٧٠٠٢١٠,٠٠٠۴۶۵,٠٠٠٢٧٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٢٩٧)(١٢٩,۶٣٩)(۵۶,٣٨٠)(٢٢٣,٧٣٣)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١١١)(٢٢,٢٩۴)(٩,١٧٩)(١٩,٣٧٠)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

(۵)(٩٢,٨۶۶)(١٠۵,٢٠١)(١١٠,٠۵٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

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

۴٢۴,۵٣٩٣٩,٢۴٠٢٢٠,٢٠١٩٨٢

--٣۶,٩٧۶٨٠,٩١۶(۴١,۴٩٣)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

٠٠۶٩۴تاثیر تغییرات نرخ ارز

٧٧,٠١٨٧٣,٨٧٧١١٨,۵١١۴مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠معامالت غیرنقدی

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠٩/٣٠

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.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده



مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش
در

دوره ٣
ماھه

منتھي
به

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

مبانيواحدنوع کاال
و

مرجع
قیمت
گذاري

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/٠٩/٣٠

برآورد تعداددوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ٣ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد
تعداد

فروش
در

دوره ٣
ماھه

منتھي
به

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:

گوساله
نر

٢٩,٠۶۴٨۴٠۶۵٠(٧٣,١٧۵)٧١,٠٣٨١,۴٣٨٧١,٠٩٨,٠۵٢.٨۵١٠٢,٢٣٩(٧١,۶٠۴)١,۵۶٩١٢١,٨٩۶١,٨٧٢٧۶,١٩٧,۶۴٩.۵٧١۴٢,۶۴٢سایرراس

۵۶٠,١۴۵١٨,٩٨٣١٨,۵٠٠(١,٣٨۴,٣٢٣)۵١٩,٠٣١۵۴,١٩٢,٨٣٨٣۵,٨٨٠.۵٣١,٩۴۴,۴۶٨(١,٢١٠,٩۶١)۵١,٠۶۴١,٢۵٩,۶٧۴۶۶,٧٨۴٢۵,٩٠۴,٢٨٨.۴۵١,٧٢٩,٩٩٢سایرتنشیرخام

۶۵٧٠٠(٣۴,٩۶۵)١,٩٨٧١,٣۶٩,٩۴٠٢۶,٠٠٢.۶٣۵,۶٢٢(٧,۶٢٩)٠٩,۶١۶۵۶٠١٧,١٧١,۴٢٨.۵٧٩,۶١۶سایرتنگندم

خالص
ارزش

منصفانه
تولیدات

کشاورزي

٠٣٧,٢١٠٠٨٢,٠٣٧٠٨٢,٠٣٧٠٢۴,۵٧١٠٢۴,۵٧١٠٠سایرمختلف

٠٠٠٠٠٠(٢٣۶)(١,٧١۵)٠٠٣٣٩۴,٣۶٢,٨٣١.٨۶١,۴٧٩سایرتنچغندر.

١٣٠٠(١,١۵١)٠٠٠٠٠٠٢۵,۴٣٠۴۵,٧٧٢.٧١١,١۶۴سایرتنکلزا

۶١۴,۴۵٠١٩,٨٢٣١٩,١۵٠(١,۴٩٣,۶١۴)۶٧٣,٨۵٧۵۵,۵٨٩,۶۴۶٢,١٠٨,٠۶۴(١,٢٩١,٩٠٩)۵٢,۶٣٣١,۴٢٨,٣٩۶۶٩,۵۵۵١,٩۶۵,٧۶۶جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

۶١۴,۴۵٠١٩,٨٢٣١٩,١۵٠(١,۴٩٣,۶١۴)۶٧٣,٨۵٧۵۵,۵٨٩,۶۴۶٢,١٠٨,٠۶۴(١,٢٩١,٩٠٩)۵٢,۶٣٣١,۴٢٨,٣٩۶۶٩,۵۵۵١,٩۶۵,٧۶۶جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به



برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به

٧٣٢,٧٠٩٧۶٧,٣۶٨٨٨۴,۶۵٢١,٢۶٣,٢٨١١,٩۶۵,٧۶۶٢,١٠٨,٠۶۴١,١۵٠,٠٠٠١,١٢٠,٠٠٠مبلغ فروش

مبلغ بھاي تمام
شده

(۵٧٢,۶۴٧)(۶٠٣,٩٠١)(۶۵١,٩۴۶)(٨۶٨,۶٢٣)(١,٢٩١,٩٠٩)(١,۴٩٣,۶١۴)(٨٧٢,۴٠٠)٠

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

تثبیت سھم بازار وبھبود کیفیت محصوالت به منظور افزایش رقابت پذیری وتالش در جھت ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان وھمچنین کاھش در بھای تمام شده محصوالت جھت حاشیه سود بیشتر.

بھای تمام شده

دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٢٨٣,٣۶۶١,۶۶٩,۶٩۴مواد مستقیم مصرفي

١۴۴,٩۵۶١۴١,١٠٢دستمزدمستقیم تولید

٢٧۵,٩٠۵٣٢۶,١١٠سربارتولید

١,٧٠۴,٢٢٧٢,١٣۶,٩٠۶جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

١,٧٠۴,٢٢٧٢,١٣۶,٩٠۶جمع ھزينه ھاي تولید

١٠,۵٩١٣٣,٣۴٨موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٣٩,۴٠٧)(٣٣,٣۴٨)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

(۶١۶,١۴۵)(٣٧٨,۵٨۴)ضايعات غیرعادي

١,٣٠٢,٨٨۶١,۵١۴,٧٠٢بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١٠,٢٨٨٢١,٢۶۵موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۴٢,٣۵٣)(٢١,٢۶۵)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١,٢٩١,٩٠٩١,۴٩٣,۶١۴بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

١,٢٩١,٩٠٩١,۴٩٣,۶١۴جمع 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 ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

گوساله
نر

١,۴٣٨۵٠,٨٨۶,۶۴٨.١٢٧٣,١٧۵٨۴٧۵٠,٠٠٣,۵۴١.٩١۴٢,٣۵٣(١٠٠)٣٣,٣٣٣,٣٣٣.٣٣(٣)۵٣٩٣٩,۴۵٢,۶٩٠.١٧٢١,٢۶۵١,٧۴٩۵٣,٩۵٢,۵۴۴.٣١٩۴,٣۶٣راس

کیلوشیر
گرم

٠٠۵۵,٩۶٩,٨٠۴٢۵,٧٣٩.۴٧١,۴۴٠,۶٣٣(١,٧٧۶,٩۶۶)٣١,۶٨٨.٨۴(۵۶,٣١٠)۵۴,١٩٢,٨٣٨٢۵,۵۴۴.٣٩١,٣٨۴,٣٢٣٠٠

٠٠١,٣۶٩,٩۴٠٢۵,۵٢٣.٠٢٣۴,٩۶۵٠٠١,٣۶٩,٩۴٠٢۵,۵٢٣.٠٢٣۴,٩۶۵٠٠تنگندم

٠٠٢۵,۴٣٠۴۵,٢۶١.۵١,١۵١٠٠٢۵,۴٣٠۴۵,٢۶١.۵١,١۵١٠٠تنکلزا

١,۴٩٣,۶١۴۴٢,٣۵٣(۵۶,۴١٠)٢١,٢۶۵١,۵٧١,١١٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۶٨۴,٨٢۵١۵,٨۴٣.۴۶١٠,٨۵٠٣,٠۴٧,۶٧٠١٨,۴۴٩.١٨۵۶,٢٢٧٣,۵٨٢,۵٣٣٠۶۴,١۵٣١۴٩,٩۶٢١٩,۴٩٨.٢٧٢,٩٢۴کیلو گرمجو

۶۴٩,٣۶٨١۵,۵۶٧.۴۴١٠,١٠٩١۴,١٨٧,٢۴٠٢۵,٨٩٨.٨۴٣۶٧,۴٣٣١۴,۴١٧,۵١۵٠٣۵٩,۶١١۴١٩,٠٩٣۴٢,٧٨۵.٢۵١٧,٩٣١کیلوگرمدانه ذرت

٨٩٩,٢١٧٢۵,٩٢٧٢٣,٣١۴١,٩٢٨,٢۵٠۶٨,۵٠٨.٢٣١٣٢,١٠١٢,۴٧١,٢٣٣٠١١٠,۴٩٩٣۵۶,٢٣۴١٢۶,٠٨۵.۶۶۴۴,٩١۶کیلو گرمکنجاله سويا

١,٢٩۶,٧٩٣١٨,١٩٣.٣۴٢٣,۵٩٣٨,١٧٢,٩١٠٢٢,٢٢۶.۴٨١٨١,۶۵۵۶,٣۵٩,٢٢٢٠١٣۴,۶٣١٣,١١٠,۴٨١٢٢,٧٠٢.٩٢٧٠,۶١٧کیلوگرميونجه پرس

٢٨,۴۴١,٩٨٢۵,٨٧٩.٣٧١۶٧,٢٢١۶٨,۴۵۵,٣٣١۶,٢۵٨.٨۴٢٨,۴۴٨۴٢,٠۵١,۶۴٨٠٢۴٢,۴۵٨۵۴,٨۴۵,۶۶۵۶,۴۴٠.٠٩٣۵٣,٢١١کیلوگرمعلوفه ذرت

۶۶۶,٨١١٢۴,۶٧٧.١۶١۶,۴۵۵٢,٨٩٠,۵۵۴٢٧,٧۶٠.٠٨٨٠,٢۴٢٣,۴٨٧,٣١٠٠٩۴,۵٧٠٧٠,٠۵۵٣٠,٣۶١.٨۶٢,١٢٧کیوگرمتفاله چغندر

٩۴٠,٩۶٩٣۴,٢۵٢.٩٩٣٢,٢٣١٣١٢,٨٠٢٨٧,۴٧٠.۶٧٢٧,٣۶١١,٠٠۶,٣١١٠٣٩,٨٩٢٢۴٧,۴۶٠٧٩,۶٠٨.٨٣١٩,٧٠٠کیلوگرمپنبه دانه

١٠۴,٨۵٨١١۵,۵٢٧.۶٧١٢,١١۴۵٧١,٧۵٠٢٢۶,٠٢٨.٨۶١٢٩,٢٣٢۵۵٨,۴٧٩٠١٠٨,۴۴۴١١٨,١٢٩٢٧٨,۵٢۶.٠٢٣٢,٩٠٢کیلوگرمپودر چربي



دوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

١٢,٨٠٠٣٢,٠٣١.٢۵۴١٠۵١٢,٩٣٠٣۴,٩۴٢.٣٩١٧,٩٢٣۵١۴,٩٧۴٠١٧,٩٠٢١٠,٧۵۶۴٠,٠٧٠.۶۶۴٣١کیلوگرمجوش شیرين

١,٢٧٩,٨٩٩٢٨,٠٩۶.٧۵٣۵,٩۶١١٩,٩٠٨,٧٣۶٢۵,٨۵٨.۵۵۵١۴,٨١١١٧,۵۵١,۵١٩٠۴٩٧,۵٣۴٣,۶٣٧,١١۶١۴,۶٣٧.۴٢۵٣,٢٣٨کیلوگرمساير

٣۴,٩٧٧,۵٢٢٣١۵,٩٩۶.۴٣٣٣٢,٢۵٨١١٩,٩٨٨,١٧٣۵۴٣,۴٠٢.٠۶١,٩٣۵,۴٣٣٩٢,٠٠٠,٧۴۴٠١,۶۶٩,۶٩۴۶٢,٩۶۴,٩۵١۶۶٠,٧١۶.٩٨۵٩٧,٩٩٧جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٣٣٢,٢۵٨١,٩٣۵,۴٣٣١,۶۶٩,۶٩۴۵٩٧,٩٩٧جمع 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 ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

سال مالي
منتھي به

١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

ھزينه حقوق و
دستمزد

٢٨,١۴٨٢٨,۵٠١٩,۶١٧١٢,٠٢١٣۵,٠٣۴٣١,٧٩۶١٠,٢۶١١٢,٨٢۵

۴٧,٢۴۵۴٧,۶۴٩١٩,۵٨١٢۴,۴٧۵٢,١١٧١,٩۵۶٧۴۶٩٣٢ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب،
برق، گاز و

سوخت)

٨,۶٧۶٩,٣۶٨٣,١٧۴٣,٩۶٧٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٩٣٧١,۴۵۴۵١۴۶۴٢ھزينه تبلیغات

حق العمل و
کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي
منتھي به

١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

سال مالي
منتھي به

١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/٠٩/٣٠

برآورد در دوره ٣ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ٣
ماھه منتھي به

ھزينه خدمات پس
از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل
و انتقال

٠٠٠٠۴٠,٨٧۴۴٩,۶٠٧٢٠,٢٢٠٢۵,٢٧۵

١٩١,٨٣۶٢۴٠,۵٩٢٧٨,۴٩۴٩٨,١١٨٢۶,۴۴١١۶,۴۶٢٩,٢٧٠١١,۵٨٠ساير ھزينه ھا

٢٧۵,٩٠۵٣٢۶,١١٠١١٠,٨۶۶١٣٨,۵٨١١٠۵,۴٠٣١٠١,٢٧۵۴١,٠١١۵١,٢۵۴جمع

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

پیش بینی شرکت از نرخ فروش شیر در سه ماھه چھارم ۴۵٠٠٠ ریال به اضافه جایزه چربی و پروئنین می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نرخ فروش محصوالت

پیش بینی شرکت از نرخ فروش شیر در سه ماھه اول سال ١۴٠٠مبلغ ۴۵٠٠٠ ریال به اضافه جایزه چربی و پروئنین می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به

پیش بینی شرکت از افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سه ماھه چھارم حدود ٢٠ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نرخ خريد مواد اولیه

پیش بینی شرکت ازافزایش نرخ خرید مواد اولیه در سه ماھه اول سال ھمان ٢۵ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

پیش بینی شرکت از تغییرات بھای تمام شده در سه ماھه چھارم حدود ٢٠ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بینی شرکت از تغییرات بھای تمام شده در سه ماھه ابتدای سال حدود ٢۵ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به

وضعیت کارکنان

برآوردبرآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٩١١٩۴٢٣۵٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

٢٣٢٧٢٣٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي



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

پیش بینی شرکت از تغییرات ھزینه ھای اداری وعمومی در سه ماھه چھارم حدود ٢٠ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بینی شرکت از تغییرات ھزینه ھای اداری وعمومی در سه ماھه اول سال ١۴٠٠ حدود ٢٠ درصد می باشد.دوره ٣ ماھه منتھي به

«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

- ١٣٩٩/٠٩/٣٠
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

تکمیل طرح-
میلیون لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٩/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي

طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
پیشرفت
فیزيکي

برآوردي طرح
در تاريخ

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي
آتي شرکت

احداث گاوداري
٣٠٠٠راس

مولد(۶٠٠٠راس کل گله
)شھرستان خدابنده

١,٣٠۴,٨١٧٠١٢,٢٠٠١,٢٩٢,۶١٧١۴۵٠٠١۴٠١/٠۵/٣١

احداث گاوداري
٣٠٠٠راس

مولد(۶٠٠٠راس کل گله
)شھرستان ماکو

١,٣٠۴,٨١٧٠۶٠٧,٢٠٠۶٩٧,۶١٧۶۴۴٨٠٠١۴٠٠/٠٢/٣١

احداث گاوداري
٣٠٠٠راي

مولد(۶٠٠٠راس کل گله
)شھرستان قھاوند

ھمدان

١,٩١۴,٩٢۵٠۴,٩۵٠١,٩٠٩,٩٧۵٠١١۵٠١۴٠١/٠۵/٣١

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

ایجاد سه واحد گاوداری ٣٠٠٠راس مواد(۶٠٠٠راس کل گله)در شھر ھای ماکو آذربایجان غربی و خدابنده زنجان و قھاوند ھمدان که طبق برنامه پیش بینی شده تا پایان سال ١٣٩٩ پروژه ماکو ٨٠ درصد و
پروژه خدابنده زنجان ۵٠ درصدو پروژه قھاوند ١۵ درصد پیشرفت فیزیکی خواھد داشت.

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ٩ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩نام 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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٢,۵٩٠۶,٧٣٣درآمد حاصل از ساير عملیات زراعي

٠٠ساير

٠٠درآمد فروش جنین

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

۵٨١٠فروش ضايعات دام

٣,١٧١۶,٧٣٣جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٨۶١٠٠ھزينه تلفات گوساله نر

٠٠ساير

٨۶١٠٠جمع

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

١٨١۴٧,٣۵۶١٩۴,٠١۵٠٠١٩٢,۴٨٢١,۵٣٣١٩,٣٧٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

١۴٧,٣۵۶١٩۴,٠١۵٠١٩٢,۴٨٢١,۵٣٣١٩,٣٧٠جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

١٩,٣٧٠

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 ١٣٩٩/٠٩/٣٠ مبلغ ٢۵٢٠٠٠میلیو ن
ریال 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 ٣ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

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 ٣ ماھه منتھي به

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٠٠سود حاصل از سرمايه گذاري در سھام ساير شرکتھا

۴,۶٣١۵٣٢در آمد حاصل از سود حسابھاي بانکي دو منظوره

۴,۶٣١۵٣٢جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

٠٠در آمد حاصل از سود حسابھاي بانکي دو منظوره



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠٩/٣٠شرح

۶٩۴٠سود ناشي از تسعیر ارز

٣٠سود حاصل از فروش دارائي ثابت

٠٠ساير

٩۵,١۴١١٠٨,٩٢٨سود(زيان)حاصل از فروش دارئیھاي زيستي مولد

٩۵,٨٣٨١٠٨,٩٢٨جمع

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 سود ۴٠٠١٠,٩٧١۶۴٩,٧١۴٧٢٨,٨٠٩,٣۵٢۶۴
درصد سود خالص می باشد.

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ٣ 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 و قھاوند ھمدان از برنامه ھای با اھمیت شرکت در
سال ١٣٩٩ خواھد بود

تامین مالی پروژھای ماکو - قھاوند و خدابندهدوره ٣ ماھه منتھي به

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.»


