
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

30,000سرمایه ثبت شده:معدني دماوندشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:کدمانماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)132005کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

(۴۶)۴١,٢۵٢٧۵,٨٩٨٢١٢,٢٧٠درآمدھای عملیاتی

٣٩(٩٢,١٢۵)(٣۵,١٩۵)(٢١,۵٨۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

(۵٢)١٩,۶۶٧۴٠,٧٠٣١٢٠,١۴۵سود (زيان) ناخالص

(۴)(٣١,٠۴٨)(٩,٩٨٧)(١٠,۴٢١)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٠ساير درآمدھا

٧٢(۶,٨۶۵)(۴,٨٣٨)(١,٣۴۴)سایر ھزینه ھا

(۶٩)٧,٩٠٢٢۵,٨٧٨٨٢,٢٣٢سود (زيان) عملیاتي

۵٠(٢,٣٣٠)(٢,٣٣١)(١,١۶۴)ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٠٠٠



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم
متفرقه

٣٢٠۶(١,٣٣٩)٢٣(۴٩)

(٧١)٧,٠۵٨٢۴,١٧٠٧٨,۵۶٣سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

۶٠(۴,٩۵٧)(۴,٠٣٧)(١,۶١٢)سال جاری

--(٣,٨۴٣)(٢,٨٣٢)٠سال ھای قبل

(۶٩)۵,۴۴۶١٧,٣٠١۶٩,٧۶٣سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(۶٩)۵,۴۴۶١٧,٣٠١۶٩,٧۶٣سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

(۶٢)٢٣٧۶٢١٢,۴٢٠عملیاتی (ریال)

۵١(٩۵)(۴۵)(٢٢)غیرعملیاتی (ریال)

(۶٣)٢١۵۵٧۶٢,٣٢۵ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(۶٣)٢١۵۵٧۶٢,٣٢۵سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩۶)٢٢۵٧٧٢,٣٢۵سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢۵٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠سرمایه

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است



دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(۶٩)۵,۴۴۶١٧,٣٠١۶٩,٧۶٣سود (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

(۶٩)۵,۴۴۶١٧,٣٠١۶٩,٧۶٣سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
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

۵٩,١٢٧۵۵,۶٨٠٢٠,٠٣٨۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٨٠٣۶۶۶٢۴٢٢١دارایی ھای نامشھود

--٠۴,٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

١۵۵,٧۵٣١۴٧,١١٧١٧٠,۶٢۴۶دریافتنی ھای بلندمدت

٢٠,٠٠٠١٩,٧۶۶۴,۵۵٧١سایر دارایی ھا

٢٣۵,۶٨٣٢٢٧,٢٢٩١٩۵,۴۶١۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٨١)٧۴۴۴,٠١۵٧,٣٧٠سفارشات و پیش پرداخت ھا



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
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

٧١,٣٢١٣٩,٨٠٢٢٣,١۵۴٧٩موجودی مواد و کاال

۵٨,٣٨١٢١,٧١۵١٧,۵۵٣١۶٩دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٢۴,۴٢٢۵,۴٣٨۴,١٠٩٣۴٩موجودی نقد

١۵۴,٨۶٨٧٠,٩٧٠۵٢,١٨۶١١٨

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١۵۴,٨۶٨٧٠,٩٧٠۵٢,١٨۶١١٨جمع دارایی ھای جاری

٣٩٠,۵۵١٢٩٨,١٩٩٢۴٧,۶۴٧٣١جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٠سرمايه

۶۵,١٧١٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

٣,٠٠٠٣,٠٠٠١,٧١٧٠اندوخته قانونی

٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(٣)٧٠,۴٩٧٧٢,۵۵١٩,٠٧١سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

١۶٨,۶۶٨١٠۵,۵۵١۴٠,٧٨٨۶٠جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

--٠۴۴,۴٩۵۵٠,٣٢۵پرداختنی ھای بلندمدت

(٣۴)٢٨,٣٨۶۴٢,٨٨٨۴۵,٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
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

٨,۵٢٧٧,٠۶٩۴,٨٧١٢١ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(۶١)٣۶,٩١٣٩۴,۴۵٢١٠٠,١٩۶جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(۶)٧٠,۵۵٨٧۵,۴٣٩٧٧,۵٣٨پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۶,١٣٣۵,٧١٩١٠,٧۴٧١٨٢مالیات پرداختنی

--٠٨۵٢٢٢٢سود سھام پرداختنی

٢١,٩۶٠١۴,٢٩۶٩,۵٢٠۵۴تسھیالت مالی

۵,١٧٨٠٠ذخایر

٧١,١۴١١,٨٩٠٨,۶٣۶٣,۶۶۴پیش دریافت ھا

١٨۴,٩٧٠٩٨,١٩۶١٠۶,۶۶٣٨٨

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش

٠٠٠

١٨۴,٩٧٠٩٨,١٩۶١٠۶,۶۶٣٨٨جمع بدھی ھای جاری

٢٢١,٨٨٣١٩٢,۶۴٨٢٠۶,٨۵٩١۵جمع بدھی ھا

٣٩٠,۵۵١٢٩٨,١٩٩٢۴٧,۶۴٧٣١جمع 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

٣٠,٠٠٠٠٠٠١,٧١٧٠٠٠١٣,٠٧١٠۴۴,٧٨٨مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٣٠,٠٠٠٠٠٠١,٧١٧٠٠٠١٣,٠٧١٠۴۴,٧٨٨مانده 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

۶٩,٧۶٣۶٩,٧۶٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶٩,٧۶٣٠۶٩,٧۶٣

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۶٩,٧۶٣٠۶٩,٧۶٣

(٩,٠٠٠)(٩,٠٠٠)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

٠(١,٢٨٣)١,٢٨٣تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣٠,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠٠٠٠٧٢,۵۵١٠١٠۵,۵۵١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

۵,۴۴۶۵,۴۴۶

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
١٣٩٩/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠۵,۴۴۶٠۵,۴۴۶

(٧,۵٠٠)(٧,۵٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠۶۵,١٧١٠۶۵,١٧١افزایش 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

٣٠,٠٠٠۶۵,١٧١٠٠٣,٠٠٠٠٠٠٧٠,۴٩٧٠١۶٨,۶۶٨مانده در ٣١/١٣٩٩/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(۶٠)١۶,۵۵٣۴١,۵۵٧٨٢,٨۶۶نقد حاصل از عملیات

--(١٣,٨٢٨)(٨,١٩٧)٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

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

١۶,۵۵٣٣٣,٣۶٠۶٩,٠٣٨(۵٠)

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت
مشھود

٠٠٠

٧٧(۴۵,٩٩٨)(٢٧,٩٠١)(۶,۵١۴)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

--(۴۴۵)(٨,٣٠٠)٠پرداخت 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

٠٠٠

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

(١٢,٩٢٧)٠٠

٠٠٠پرداخت 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

--٠٧٣١دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

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

(۶,۵١۴)(٣۶,١٩۴)(۵٩,٣٣٩)٨٢



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

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

١٠,٠٣٩(٢,٨٣۴)٩,۶٩٩--

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

١۶,٢٧٨٠٠دریافت 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

--٠٢,۶۴۵٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

--٠٠(۶,١۶٩)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

--٠٠(١,١۶۴)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

(٨,٣٧٠)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

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

٨,٩۴۵٢,۶۴۵(٨,٣٧٠)٢٣٨

--١,٣٢٩(١٨٩)١٨,٩٨۴خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۵,۴٣٨۴,١٠٩۴,١٠٩٣٢مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

٢۴,۴٢٢٣,٩٢٠۵,۴٣٨۵٢٣مانده موجودی نقد در پايان سال



دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠معامالت غیرنقدی

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٨/٠۶

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 ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٨/٠۶/٣١

برآورد تعداددوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
فروش در

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠
تعداد

فروش
مبلغ

فروش-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-

میلیون
لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
فروش-
میلیون

لایر

مبلغ
بھاي
تمام

شده-
میلیون

لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي:

پوکه
معدني

متر
مکعب

ھیئت
مدیره

۴٩,٩٣١١٠,٨١٠٩٣,٨٠٣٢١٨,٢٢٣.٣٢٠,۴٢(٢٠,٢٠١)٧٠۶٩۴۵,٢۴٠٣۴۶,٩٩٣.٨١١۵,۶٩٨(١۴,۶٧١)١,٠٢٧٠

٩,١۴٧٠(۵,٠٨٧)١٣,٠١٣٣٠,٠۶۴۴٧٣,۴۵۶.۶٣١۴,٢٣۴(٣,٣٨٧)١٨,١۵٩٨,٨٠٩٣٨,۵٣۶۴٢۵,۵٧۶.٠٨١۶,۴٠٠سایرتنتراورتن

سنگ
باريت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایرتن

١١٠٠٠٠٠٠(١,٢۵٣)٠٠۶٨٢٠,٠۴۴,١١٧.۶۵١,٣۶٣سایرتنسنگ بر

کنسانتره
سرب

٩,۴٩٣٠(١,٨٢٧)٣٧,٨۵۶٢٩.١٩٣٨٧,٨٠۴,٠۴٢.۴٨١١,٣٢٠(٢١,۶٩٢)٢۴٧٣۵,٠۶۵۴٨٢١٢٣,۵۴٣,۵۶٨.۴۶۵٩,۵۴٨سایرتن

١٩,۶۶٧٠(٢١,۵٨۵)۵١,٢۴٨٧۵,٣٣٣.١٩۴١,٢۵٢(۴۶,۵٣٣)۶٨,٣٣٧۵۴,۶٨۴١٣٢,٨٨٩٩٧,٧٨١جمع فروش داخلي



فروش صادراتي:

کنسانتره
سرب

۶٩,١٨٧٠٠٠٠٠(۴۵,۵٩٢)١٩۶٢١,٢٢١١,٠١٢١١٣,۴١٧,٩٨۴.١٩١١۴,٧٧٩سایرتن

۶٩,١٨٧٠٠٠٠٠(۴۵,۵٩٢)١٩۶٢١,٢٢١١,٠١٢١١۴,٧٧٩جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

پیمانکاري
سقف

کاذب تونل

آزاد راه
تھران

شمال

٠٠٠٠٠٠٠سایر

تولید شن
و ماسه

٠٠٠٠٠٠٠سایرتن

ساير
کانیھاي
معدني

٠٠٠٠٠٠٠سایرتن

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠(٢٩٠)٠(٢٩٠)(٧)٠تخفیفات

١٩,۶۶٧٠(٢١,۵٨۵)١٢٠,١۴۵٧۵,٣٣٣.١٩۴١,٢۵٢(٩٢,١٢۵)۶٨,۵٣٣٧۵,٨٩٨١٣٣,٩٠١٢١٢,٢٧٠جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٨٣,١٣٣٧٠,۴١١٨٠,٢۶۶١١١,۶۴۴٢١٢,٢٧٠۴١,٢۵٢٠مبلغ فروش

٠(٢١,۵٨۵)(٩٢,١٢۵)(۶٧,۶١۴)(۵٩,٨۶۴)(۵٨,١١۴)(٧١,۴٠۵)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

تمرکز در صادرات با توجه به افزایش جھانی قیمت کنسانتره سرب در سال ١٣٩٩ و افزایش بھره وری تولید از طریق بھسازی خط تولید شرکت می باشد.

بھای تمام شده

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١,٨٩٩١,٣٢٩مواد مستقیم مصرفي

٢٧,٩٧۴٢٠,٣١٧دستمزدمستقیم تولید



دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٨١,٠١٠۵٢,۶٠۵سربارتولید

١١٠,٨٨٣٧۴,٢۵١جمع

(٢,۵٣٩)(٢,۵٣٩)ھزينه جذب نشده درتولید

١٠٨,٣۴۴٧١,٧١٢جمع ھزينه ھاي تولید

٢,۴٧١٢١,٨٣٧موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٢١,٠٣٨)(٢١,٨٣٧)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٨٨,٩٧٨٧٢,۵١١بھاي تمام شده كاالي تولید شده

١۴,٨۴٩١١,٧٠٢موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۶٢,۶٢٨)(١١,٧٠٢)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٩٢,١٢۵٢١,۵٨۵بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٩٢,١٢۵٢١,۵٨۵جمع 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 ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي تمام
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

کنسانتره
سرب

١٢٠۴۵,١٣٣,٣٣٣.٣٣۵,۴١۶٧٠١۶۵,۵٢٧,٨١٧.۴۴۵,٩٣۵٠٠٢٩.١٩۶٢,۵٢١,۴١١.۴۴١,٨٢۵٧٩١.٨١۶٢,۵۴٧,٨٣٣.۴۴۴٩,۵٢۶تن



شرح
محصول

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

نرخمقدار
-

لایر

بھاي تمام
شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

پوکه
معدني

متر
مکعب

١٢٧,٢٠٠۴٩,١۵٠.٩۴۶,٢۵٢۵٨,٣۵۵٣۴۵,٢٨٣.١٨٢٠,١۴٩٠٠۴۵,٢۴٠٣٢۴,٢٧٠.۵۶١۴,۶٧٠١۴٠,٣١۵٨٣,۶٠۴.٧۵١١,٧٣١

٠٠٣٠,٠۶٣١۶٩,٢١١.٣٢۵,٠٨٧٠٠٣٠,٠۶٣١۶٩,٢١١.٣٢۵,٠٨٧٠٠تنتراورتن

١.٨٣١٨,۵٧٩,٢٣۴.٩٧٣۴۶۴١٨,٧٠٣,١٢۵١,١٩٧٠٠٠٠۶۵.٨٣١٨,۶٩٩,۶٨١١,٢٣١تنسنگ بر

سنگ
باريت

٠٠٢۶١۵٣۶,٣٩٨.۴٧١۴٠٠٠٠٠٢۶١۵٣۶,٣٩٨.۴٧١۴٠تن

١١,٧٠٢٧٢,۵٠٨٠٢١,۵٨٢۶٢,۶٢٨جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي:

۴,٢٧۶١٩١,٠۶۶.۴٢٨١٧٢٧,٢٠٠٢۴٠,۴۴١.١٨۶,۵۴٠۵,۶٨٧٢٣٣,۶٩١١,٣٢٩٢۵,٧٨٩٢٣٣,٧۴٣.٠٧۶,٠٢٨کیلومواد مصرفي مستقیم تولید

۴,٢٧۶١٩١,٠۶۶.۴٢٨١٧٢٧,٢٠٠٢۴٠,۴۴١.١٨۶,۵۴٠۵,۶٨٧٢٣٣,۶٩١١,٣٢٩٢۵,٧٨٩٢٣٣,٧۴٣.٠٧۶,٠٢٨جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

٨١٧۶,۵۴٠١,٣٢٩۶,٠٢٨جمع 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 ۶ ماھه منتھي
به ٣١/١٣٩٩/٠۶

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه حقوق و
دستمزد

٢٧,٩٧۴٢٠,٣١٧٠١٧,١٢٧٧,٩٠١٠

١٠,٢٩٢۶,۵١٠٠۶٣٣٣۵٠٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٢,٩٠٩٣,۴۵٠٠٣۴٠٢٢٠٠

۵,١٣۴١,٣٢٩٠٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٢٣۶١۵٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات
مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

١,٩٩٣٢,۵٠٠٠۴,۵١٩١,٨٠٠٠

٣٢,٧٠٨١٨,۴٩٩٠٨,١٩٣٠٠ساير ھزينه ھا

٨١,٠١٠۵٢,۶٠۵٠٣١,٠۴٨١٠,۴٢١٠جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

نرخ پایه فروش محصول کنسانتره سرب از طریق کمیسیون فروش شرکت تعیین و پس از تایید ھیات مدیره نھایتا از طریق برگزاری مزایده و مذاکره با مشتریات
تعیین می گردد.نرخ فروش سایر محصوالت شرکت بر اساس نرخ رشد تورم وپیشنھاد کمیسیون فروش شرکت تعدیل و اعالم می گردد.

نرخ خريد
مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آیین نامه معاملالت از طریق اخذ استعالم و تایید کمیسیون معامالت شرکت تعیین می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

با توجه به رشد نرخ تورم انتظار میرود بھای تما شده تولید در سال ٩٩ حداقل معادل نرخ تورم افزایش یابد.دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠



وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۴٢۴٢۵٠تعداد پرسنل تولیدي شرکت

١۴١۴٢٠تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١۴,١٩٨١,٩٣۶,٠٠٠,٠٠٠٠٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

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

انتظار میرود ھزینه ھای اداری عمومی و تشکیالتی شرکت در سال ١٣٩٩ متناسب با نرخ رشد تورم و ھمچنین افزایش حجم فعالیتھای شرکت افزایش یابد.دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

«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

نام
طرح

ھزينه ھاي
برآوردي ريالي
طرح - میلیون

لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

ارزي طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٩/٠۶/٣١
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ٣١/١٣٩٩/٠۶

درصد پیشرفت
فیزيکي برآوردي طرح
در تاريخ ١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١سال 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 شرکتھاي
خارج از بورس

شرکت مزبور تا تاریخ تھیه این گزارش به بھره برداری٠٠٠١٣٩٩/١٠/٣٠٠٠٠٠,۴٠۴
نرسیده است

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

شرکت معدنی آھک قلعه گنج در ١٣٩٧/٠٧/٠٩ با سرمایه ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ریال به ثبت رسیده است و شرکت مالک ۴٠ % از سھام آن می 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.»

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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠ساير درامدھاي عملیاتي

٠٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٢,۵٣٩٠ھزينه ھاي جذب نشده

۴,٣٢۶١,٣۴۴سايرھزينه ھاي عملیاتي

۶,٨۶۵١,٣۴۴جمع

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

٨۵٧,١٨۴۵٠,٣۴۶٠٠١۴,٢٩۶٣۶,٠۵٠١,١۶۴تسھیالت دريافتي از بانکھا



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

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

۵٧,١٨۴۵٠,٣۴۶٠١۴,٢٩۶٣۶,٠۵٠١,١۶۴جمع

انتقال به
دارايي

٠

ھزينه مالي
دوره

١,١۶۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ٣٠ میلیارد ریال به ٢۵٠ میلیارد در مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١٣٩٩/٠۴/٢٢ انتظار میرود بخشی از منابع مالی طرح توسعه ای شرکت در
سال ١٣٩٩ از این محل تامین گردد. و ھمزمان با بانکھای طرف حساب شرکت نیز مذاکرات و پیگیری جھت اخذ تسھیالت مالی در جریان می باشد

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

با توجه به برنامه افزایش سرمایه شرکت انتظار می رود ھزینه ھای مالی شرکت در سال جاری با فزایش قابل مال حضه ای مواجه نگردد.دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠٠ساير درآمدھاي غیر عملیاتي

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١شرح

٠(٢,٧۴٧)ساير ھزينه ھاي غیر عملیاتي

١,۴٠٨٣٢٠ساير درآمدھاي غیر عملیاتي

٣٢٠(١,٣٣٩)جمع

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

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

٧٢,۵۵١٠۶٩,٧۶٣٧,۵٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

از اھم برنامه ھای شرکت افزایش و توسعه معادن فعال شرکت می باشد.دوره ۶ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

کلیه موارد با اھمیت در جدول فوق افشا گردیده است

«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.»


