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گزارش حسابرس مستقل

به مجمع عمومی صاحبان سھام

 

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

(٧٩)١١٧,٧۶۵۵۶٢,٨٨۵۶٩٠,۶٧٩درآمدھای عملیاتی

٧٩(۶٧۵,۴۶۵)(۵۵٧,۶٠٢)(١١٩,۴٢١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--۵,٢٨٣١۵,٢١۴(١,۶۵۶)سود (زيان) ناخالص

(١۶)(١۶,٧۴٣)(۴,٣١۵)(۴,٩٩٠)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٣٧)٣٧,٣٠٨۵٩,۶٨١١٠٧,٣٨٠ساير درآمدھا

(۴۵)(٩٠,٢٩۴)(١٧,٢٧٣)(٢۵,٠٩۴)سایر ھزینه ھا

(٨٧)۵,۵۶٨۴٣,٣٧۶١۵,۵۵٧سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٧,٨١۶۴,٨۵٨١,٠٩۴۶١



دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٧٢)١٣,٣٨۴۴٨,٢٣۴١۶,۶۵١سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٧٢(٣٨٣)(١٢,٠٣٧)(٣,٣۴۶)سال جاری

--(١۵,٠٠٠)(۵,٠٠٠)٠سال ھای قبل

(۶٨)١٠,٠٣٨٣١,١٩٧١,٢۶٨سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(۶٨)١٠,٠٣٨٣١,١٩٧١,٢۶٨سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠٠عملیاتی (ریال)

٠٠٠٠غیرعملیاتی (ریال)

٠٠٠٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٠٠٠٠سود (زيان) پايه ھر سھم

(۶٨)١٠٠,٣٨٠,٠٠٠٣١١,٩٧٠,٠٠٠١٢,۶٨٠,٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١٠١٠١٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

دوره منتھي بهشرح
١۴٠١/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

(۶٨)١٠,٠٣٨٣١,١٩٧١,٢۶٨سود (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

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠

(۶٨)١٠,٠٣٨٣١,١٩٧١,٢۶٨سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

(٢۴)١١,٢٧٩١۴,٨۴٢١٢,٧٧۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٧٢٢٧٣۴١۶٧دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠سایر دارایی ھا

(٢۴)١١,٣۵١١۴,٨۶٩١٢,٨١٠جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٧,٧١٣٢,٧۵۵٢,٧۶٩١٨٠سفارشات و پیش پرداخت ھا



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

(١)٣٢۵,٨٠٣٣٢٩,٣٩٨۴٩٠,٢٢٢دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(٧)٣,٩١۶۴,٢٣١٨,١١٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٩,٣٨۴٢,٨٢٧١٣,٣۴۴٢٣٢موجودی نقد

٣۴۶,٨١۶٣٣٩,٢١١۵١۴,۴۵٢٢

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٣۴۶,٨١۶٣٣٩,٢١١۵١۴,۴۵٢٢جمع دارایی ھای جاری

٣۵٨,١۶٧٣۵۴,٠٨٠۵٢٧,٢۶٢١جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

١٠١٠١٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

۴,۴٩٨۴,۴٩٨۴,٣٧١٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

۴٨,٣٩٩٣٨,۴٨٨٣٣,٧١٠٢۶سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

۵٢,٩٠٧۴٢,٩٩۶٣٨,٠٩١٢٣جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

۵,٠۶۴۴,۴٧۴١,٣۵۴١٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۵,٠۶۴۴,۴٧۴١,٣۵۴١٣جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(٣)٢٧٨,٢٣٨٢٨٧,۴٧٣۴٨۴,٠۶٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(۴)١٨,٣۴۶١٩,١٣٧٣,٧۵۴مالیات پرداختنی

١٢٧٠٠سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٣,۴٨۵٠٠پیش دریافت ھا

٣٠٠,١٩۶٣٠۶,۶١٠۴(٢)٨٧,٨١٧

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

(٢)٣٠٠,١٩۶٣٠۶,۶١٠۴٨٧,٨١٧جمع بدھی ھای جاری

(٢)٣٠۵,٢۶٠٣١١,٠٨۴۴٨٩,١٧١جمع بدھی ھا

٣۵٨,١۶٧٣۵۴,٠٨٠۵٢٧,٢۶٢١جمع 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

١٠٠٠٠۴,٣٧١٠٠٠٣٣,٧١٠٠٣٨,٠٩١مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

١٠٠٠٠۴,٣٧١٠٠٠٣٣,٧١٠٠٣٨,٠٩١مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/٠١/٠١



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
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

١,٢۶٨١,٢۶٨

٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٣٢٨٠۵,٣٢٨اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۶,۵٩۶٠۶,۵٩۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۶,۵٩۶٠۶,۵٩۶

(١,۶٩١)(١,۶٩١)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠(١٢٧)١٢٧تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

١٠٠٠٠۴,۴٩٨٠٠٠٣٨,۴٨٨٠۴٢,٩٩۶مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

١٠,٠٣٨١٠,٠٣٨

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 ۶ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠٣٨٠١٠,٠٣٨

(١٢٧)(١٢٧)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش 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

١٠٠٠٠۴,۴٩٨٠٠٠۴٨,٣٩٩٠۵٢,٩٠٧مانده در ٣١/١۴٠١/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--(۵,١٧٧)(٨۵٧)۵۶٩نقد حاصل از عملیات

--٠٠(۴,١٣٧)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(٣١۶)(۵,١٧٧)(٨۵٧)(٣,۵۶٨)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١٠,٠٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

--(۵,۴۶٠)(١٧٧)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

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

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

--٠٠(۵٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت 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

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠٠

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(٩٠)٩٨۶١٢٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

٩,٩۵(٩١)٠(۵,٣۴٠)--

--(١٠,۵١٧)(٩۴٨)۶,٣٨٢جريان 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

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد
تغییر

جھت ارائه به حسابرسجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

--٠(١,۴۶٣)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

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

٠(١,۴۶٣)٠--

--(١٠,۵١٧)(٢,۴١١)۶,٣٨٢خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(٧٩)٢,٨٢٧١٣,٣۴۴١٣,٣۴۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

١٧۵٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

(١۴)٩,٣٨۴١٠,٩٣٣٢,٨٢٧مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩




