
اطالعات و صورت ھای مالی

530,283سرمایه ثبت شده:سیمان مجد خوافشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:سخوافنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)539402کد صنعت

ثبت شده پذیرفته نشدهوضعیت ناشر:1398/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

١٨ ۵۵,۶۵٧ ۶۵,٨٩٣ درآمدھای عملیاتی 

(٢۶) (۴١,۵۵٨) (۵٢,۴٨٩) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

(۵) ١۴,٠٩٩ ١٣,۴٠۴ سود (زيان) ناخالص 

(٢٢) (٩,٢٩۶) (١١,٣۶١) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

(٢۶) ٣,٨٣۵ ٢,٨۵٣ ساير درآمدھا 

٠ ٠ سایر ھزینه ھا 

(۴٣) ٨,۶٣٨ ۴,٨٩۶ سود (زيان) عملیاتي 

(٢١) (٢۵,٠۵١) (٣٠,٢٣٩) ھزينه  ھاى مالى 

٠ ٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

-- (٩٨٨) ٧٩ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

(۴۵) (١٧,۴٠١) (٢۵,٢۶۴) سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٠ ٠ سال جاری 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

٠ ٠ سال ھای قبل 

(۴۵) (١٧,۴٠١) (٢۵,٢۶۴) سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

(۴۵) (١٧,۴٠١) (٢۵,٢۶۴) سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

-- ١۶ ٠ عملیاتی (ریال) 

-- (۴٩) ٠ غیرعملیاتی (ریال) 

-- (٣٣) ٠ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

-- (٣٣) ٠ سود (زيان) پايه ھر سھم 

(۴۵) (٣٣) (۴٨) سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

۵٣٠,٢٨٣ ۵٣٠,٢٨٣ سرمایه 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شده

(۴۵) (١٧,۴٠١) (٢۵,٢۶۴) سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شده

٠ ٠ مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 

(۴۵) (١٧,۴٠١) (٢۵,٢۶۴) سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

(٢) ۶۵٧,١۵۴ ۶۴٧,۵٨٢ ۶۴٠,٩٨٠ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ١٩,٩٧٩ ١٩,٩٧۴ ١٩,٩٧٠ دارایی ھای نامشھود 

٠ ١٩٠ ١٩٠ ١٩٠ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

(٢) ۶٧٧,٣٢٣ ۶۶٧,٧۴۶ ۶۶١,١۴٠ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

٢١ ١,٣۵٢ ١,۴٣١ ١,۶٣٢ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

(۴٨) ٣,٨٢۴ ١,٣۵٢ ١,٩٩٨ موجودی مواد و کاال 

(٨) ٢۴,۴۴٠ ٢٢,۴۴٨ ٢٢,۴۴٢ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٢۵۵ ٢۵۵ ٢۵۵ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٨۵ ٢,۵۶٧ ١,٧۵٨ ۴,٧۴٨ موجودی نقد 

 ٣١,٠٧۵ ٢٧,٢۴۴ ٣٢,۴٣٨ (۴)

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

(۴) ٣٢,۴٣٨ ٢٧,٢۴۴ ٣١,٠٧۵ جمع دارایی ھای جاری 

(٢) ٧٠٩,٧۶١ ۶٩۴,٩٩٠ ۶٩٢,٢١۵ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ۵٣٠,٢٨٣ ۵٣٠,٢٨٣ ۵٣٠,٢٨٣ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٠ ١,٣۴۴ ١,٣۴۴ ١,٣۴۴ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

(۴٠) (١٠٧,٧٣١) (١٢۵,١٣٢) (١۵٠,٣٩۶) سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

(١٠) ۴٢٣,٨٩۶ ۴٠۶,۴٩۵ ٣٨١,٢٣١ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

-- ٢,۶٧٨ ٣,٢٠٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

(١٩) ١٧٣,٠٣٣ ١٧٠,٩۵۵ ١٣٩,۴٣٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

٩٣ ۴,٠١٣ ۵,٢۶۶ ٧,٧۵۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

(١٨) ١٧٩,٧٢۴ ١٧٩,۴٢١ ١۴٧,١٨۴ جمع بدھی ھای غیرجاری 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح
حسابرسی نشده

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای جاری 

١۶ ٨٠,٨۴٣ ٧٧,۵٢٨ ٩٣,٧٨٣ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

٠ ٠ ٠ مالیات پرداختنی 

٠ ٠ ٠ سود سھام پرداختنی 

١٧٨ ٢۴,٩٣٧ ٣١,٣٢۵ ۶٩,٣١٣ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

٩۵ ٣۶١ ٢٢١ ٧٠۴ پیش دریافت ھا 

 ١۶١٠٩,٠٧ ٣,٨٠٠۴ ١٠۶,١۴١ ۵۴

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده
برای  فروش 

 ٠ ٠ ٠

۵۴ ١٠۶,١۴١ ١٠٩,٠٧۴ ١۶٣,٨٠٠ جمع بدھی ھای جاری 

٩ ٢٨۵,٨۶۵ ٢٨٨,۴٩۵ ٣١٠,٩٨۴ جمع بدھی ھا 

(٢) ٧٠٩,٧۶١ ۶٩۴,٩٩٠ ۶٩٢,٢١۵ جمع 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

٠۴٢٣,٨٩۶ (١٠٧,٧٣١) ٠ ٠ ٠ ١,٣۴۴ ٠ ٠ ٠ ۵٣٠,٢٨٣مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

٠۴٢٣,٨٩۶ (١٠٧,٧٣١) ٠ ٠ ٠ ١,٣۴۴ ٠ ٠ ٠ ۵٣٠,٢٨٣مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩



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 ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 (١٧,۴٠١)(١٧,۴٠١)

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (١٧,۴٠١) ٠(١٧,۴٠١)

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (١٧,۴٠١) ٠(١٧,۴٠١)

٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠۴٠۶,۴٩۵ (١٢۵,١٣٢) ٠ ٠ ٠ ١,٣۴۴ ٠ ٠ ٠ ۵٣٠,٢٨٣مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 (٢۵,٢۶۴)(٢۵,٢۶۴)

٠ ٠ ٠ سایر 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 ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (٢۵,٢۶۴) ٠(٢۵,٢۶۴)

٠ ٠ سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠٣٨١,٢٣١ (١۵٠,٣٩۶) ٠ ٠ ٠ ١,٣۴۴ ٠ ٠ ٠ ۵٣٠,٢٨٣مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

۴۶ ٢٠,٣٧١ ٢٩,٧۴۶ نقد حاصل از عملیات 

-- (١,٢٧۵) ٠ پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

۵۶ ١٩,٠٩۶ ٢٩,٧۴۶ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

(۵۴٣) (٢۵٨) (١,۶۵٩) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

(۵۴٣) (٢۵٨) (١,۶۵٩) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

۴٩ ١٨,٨٣٨ ٢٨,٠٨٧ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

-- ٧,٠٠٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

١۴ (١٣,۶٠٧) (١١,٧۵٧) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ حسابرسی نشدهشرح

حسابرسی شده

(٢) (١٣,٠۴٠) (١٣,٣۴٠) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

(٢٨) (١٩,۶۴٧) (٢۵,٠٩٧) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- (٨٠٩) ٢,٩٩٠ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

(٣٢) ٢,۵۶٧ ١,٧۵٨ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

٠ ٠ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

١٧٠ ١,٧۵٨ ۴,٧۴٨ مانده موجودی نقد در پايان سال 

٠ ٠ معامالت غیرنقدی 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول



درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

(۵) ٢٨٩,٩٢۴ ٢٧۶,١٢٩ .. خدمات کارمزدي 

 ٠ ٠

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

(۵) ٢٨٩,٩٢۴ ٢٧۶,١٢٩ .. خدمات کارمزدي 

 ٠ ٠

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرواقعی سال منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدنوع گروه یا محصول

١٨ ۵۵,۶۵٧ ۶۵,٨٩٣ میلیون لایر خدمات کارمزدي 

٠ ٠ میلیون لایر 


