
سرمایه ثبت نشده:

272002 كد صنعت: فنوالكارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعيه :

0 ميليون ریال 

51,000 ميليون ریال 

كليه مبالغ به ميليون ریال می باشد

104372

 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولين پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 )حسابرسی شده(

هيئت مدیره كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

تعدیل نشده)مقبول(نظر حسابرس :

متن کامل شماره بند

صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلومينيوم )سهامي عام( براي سال مالي منتهي به تاريخ 1392/12/29، همراه با ساير اطلعات مالي پيش بيني شده که پيوست 1 1-

مي¬باشد، طبق استاندارد حسابرسي "رسيدگي به اطلعات مالي آتي"، مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيات مديره شرکت است.

بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علوه، به نظر اين 2 2-

موسسه، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

نتايج واقعي احتمال  متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.3 3-

تسهيلت دريافتي ارزي با نرخ ارز مرجع تسعير گرديده است. با توجه به شرايط تک نرخي نبودن ارز، شواهدي حاکي از امکان دسترسي شرکت به نوع ارز در جهت تسويه آتي تسهيلت ارزي دريافتي، به اين موسسه ارائه نشده 4 4-

است.

16اسفند1391تاریخ تهيه گزارش:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مميز

زمانسمت شماره عضویتامضا كننده

1391/12/27 11:47:12سعيد سينائی مهربانیشریک موسسه مميز

1391/12/27 80029111:52:18محمدنبی داهیمدیر موسسه مميز
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 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

شرح

1392/12/29سال)دوره( مالی منتهی به

پيش بينی  حسابرسی شدهپيش بينی حسابرسی شده درصد نسبت به 

فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد 

 تغييرات
دلیل تغييرات

1391/12/30

افزايش حجم ونرخ فروش1,140,031100842,26810035فروش

افزايش حجم توليد و نرخ مواد اوليه43)82()688,985()87()986,746(بهاي تمام شده كالي فروش رفته

افزايش حجم و نرخ فروش153,28513153,283180سود )زیان( ناخالص

افزايش 15 درصدي هزينه دستمزد و20 درصدي هزينه سربار4)3()24,641()2()25,594(هزینه هاي عمومی, اداري و تشکيلتی

افزايش هزينه هاي ثابت)15درصد دستمزدو 20 درصد سربار(23)2()15,601()2()19,203(خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ي عملياتی

)4(108,48810113,04113سود )زیان( عملياتی

2)10()86,796()8()88,511(هزینه هاي مالی اداري

--0000درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

)9(1,90502,0890خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه

افزايش هزينه هاي دستمزد وسربار)23(21,882228,3343سود )زیان( قبل از اقلم غير مترقبه, اثرات انباشته تغيير در اصول و روشهاي حسابداري

--0000اقلم غير مترقبه اثرات انباشته تغيير در اصول و روشهاي حسابداري و ماليات

افزايش هزينه هاي دستمزد وسربار)23(21,882228,3343سود و زیان قبل از كسر ماليات

--0000ماليات

افزايش هزينه هاي دستمزد وسربار)23(21,882228,3343سود )زیان( خالص پس از كسر ماليات

)4(--2,216--2,127سود عملياتی هر سهم

)23(--556--429سود هر سهم قبل از كسر ماليات

)23(--556--429سود هر سهم پس از كسر ماليات

----51,000--51,000سرمایه

 بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت كارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم طی نامه شماره 104372 مورخ 1391/12/27 پيش بينی درآمد هر سهم براي سال منتهی به1392/12/29 با سرمایه 51,000 ميليون ریال  مبلغ 429 .ریال بطور خالص )پس از كسر ماليات( می باشد. مسئوليت تهيه این اطلعات با مدیریت شركت است.         
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 سایر اطلعات

1( شرکت پيش بيني سود )زيان( هر سهم سال مالي منتهي به 91/12/30 را در تاريخ 90/11/26 ، 90/12/13 )حسابرسي شده( و 91/4/26 مبلغ 9 ر ، در تاريخ هاي 91/8/2 و 91/08/17 )حسابرسي شده( مبلغ 168 ر ، در تاريخ هاي 
91/10/26 ، 91/11/09 و 91/11/28 مبلغ 306 ر و در تاريخ 91/12/16 مبلغ 556 ر اعلم نموده است . 

2( شرکت پيش بيني سود )زيان( هر سهم سال مالي منتهي به 92/12/29 را در تاريخ 91/11/28 مبلغ 429 ر اعلم نموده است.

3( مزيد اطلع ، مطابق با بند شماره 4 گزارش حسابرسي پيوست : " تسهيلت دريافتي ارزي با نرخ ارز مرجع تسعير گرديده است. با توجه به شرايط تک نرخي نبودن ارز، شواهدي حاکي از امکان دسترسي شرکت به نوع ارز در جهت تسويه آتي 
تسهيلت ارزي دريافتي، به اين موسسه ارائه نشده است."

4(مزيد اطلع مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره 9 ماهه منتهي به 91/09/30 ؛ زيان انباشته شرکت در تاريخ 91/09/30 مبلغ )321ر8( ميليون ر )معادل 163 ر به ازاي هر سهم( مي باشد. 

5( مزيد اطلع، پيش بيني ارائه شده با فرض تسعير بدهي هاي ارزي شرکت با نرخ ارز مرجع مي باشد . لزم به ذکر است مطابق با نامه دريافتي از شرکت که در پيوست اطلعيه منتشر شده در تاريخ 91/11/28 ارائه گرديده است چنانچه نرخ ارز 
مبادله اي مبناي محاسبه تسعير بدهي هاي ارزي شرکت واقع گردد پيش بيني سود )زيان( شرکت در سال مالي 92 به مبلغ )201ر220( ميليون ر زيان ) معادل )318ر4( ر زيان به ازاي هر سهم( خواهد شد. 

6( مزيد اطلع مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده دوره 9 ماهه منتهي به 91/09/30 ، زيان انباشته شرکت در تاريخ 91/09/30 مبلغ )321ر8( ميليون ر بوده است.

آمار توليد و فروش

مقدار توليد

واحدنوع گروه یا محصول

پيش بينی سال مالی منتهی به

1392/12/29

پيش بينی سال مالی منتهی به

درصد 1391/12/30

تغيير
دلیل تغييرات

)10.54( 2,314 2,070 تن ورق کامپوزيت

)38.26( 6,705 4,140 تن ورق آلومينيومي

)36.68( 916 580 تن کويل آلومينيومي

137.22 2,719 6,450 تن تسمه آلومينيومي

242.11 76 260 تن محصولت درجه 2

6.05 12,730 13,500 جمع

311 از
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مقدار فروش

واحدنوع گروه یا محصول
درصد 

تغيير 
پيش بينی سال مالی منتهی به

1392/12/29

پيش بينی سال مالی منتهی به

1391/12/30
دلیل تغييرات 

)6.71(2,0702,219تنورق کامپوزيت

)51.74(1,1102,300تنمحصولت کارمزدي )خدمات(

)39.42(3,0305,002تنورق آلومينيومي

)32.48(580859تنکويل آلومينيومي

6,4502,444163.91تنتسمه آلومينيومي

26017647.73تنمحصولت درجه 2

13,50013,0003.85جمع

موجودي آماده براي فروش

واحدنوع گروه یا محصول
درصد

 تغيير 

پيش بينی سال مالی منتهی به

1391/12/30

پيش بينی سال مالی منتهی به

1392/12/29
دلیل تغييرات 

1501500.00تنورق کامپوزيت

5895890.00تنورق آلومينيومي

1941940.00تنکويل آلومينيومي

1601600.00تنتسمه آلومينيومي

110.00تنمحصولت درجه 2

1,0941,0940.00جمع
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مبلغ  فروش

واحدنوع گروه یا محصول
درصد 

تغيير 

پيش بينی سال مالی منتهی به

1391/12/30

پيش بينی سال مالی منتهی به

1392/12/29
دلیل تغييرات 

175,951158,67310.89ميليون رورق کامپوزيت

)57.22(16,65038,924ميليون رمحصولت کارمزدي )خدمات(

)30.85(253,550366,659ميليون رورق آلومينيومي

)22.86(49,88064,658ميليون رکويل آلومينيومي

623,200201,452209.35ميليون رتسمه آلومينيومي

20,80011,90274.76ميليون رمحصولت درجه 2

1,140,031842,26835.35جمع

خرید و مصرف مواد اوليه

موجودي اول دوره

واحدشرح
1392/12/291391/12/30

درصد 

تغيير 

مبلغمبلغمقدار مقدار

پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی منتهی به 
دلیل تغييرات 

23740868.51تنشمش و کويل آلومينيومي 1017,167

3147,635470.09تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم 73643,526

3010.00تنمواد اماني)کارمزدي( 1441

8,376505.23جمع 50,694
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خرید طی دوره

واحد

1392/12/291391/12/30

مبلغمبلغمقدار مقدار

پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی منتهی به 

شرح
درصد 

تغيير 
دلیل تغييرات 

10,002592,43337.12تنشمش و کويل آلومينيومي 11,522812,325

)21.72(1,73279,190تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم 1,39061,990

2,43610.00تنمواد اماني)کارمزدي( 1,1101

671,62430.18جمع 874,316

مصرف طی دوره

واحدشرح
1392/12/291391/12/30

مبلغمبلغمقدار مقدار

درصد پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی منتهی به 

تغيير 
دلیل تغييرات 

9,444565,31342.93تنشمش و کويل آلومينيومي 11,274807,990

1,16941,15250.64تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم 1,39061,990

2,32210.00تنمواد اماني)کارمزدي( 1,1101

000.00تنفروش مواد 00

606,46643.45جمع 869,981
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بازار فروش و تأمين مواد اوليه

دلیل تغييرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ ميليون ریال مبلغ ميليون ریال

1391/12/30پيش بينی سال مالی  منتهی به  پيش بينی سال مالی منتهی به 1392/12/29

داخلی

خارجی

774,53392

67,7358

842,268جمع

1,059,03193

فروش صادراتي به مقدار 1000 تن در سال 1392 به دليل مشکلت نقل انتقال ارز به صورت معادل ريالي آن 81,0007
در ايران تسويه مي گردد،که در گزارشات ارسالي به بورس مبناي مبلغ دلر با فرض نرخ ارز مبادله اي 

محاسبه شده است 1,140,031

منابع تأمين مواد اوليه
دلیل تغييرات

درصد به كلمبلغ ميليون ریالدرصد به كلمبلغ ميليون ریال

1391/12/30 پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی  منتهی به  1392/12/29

داخلی

خارجی

100

0

جمع

671,624

671,624

--

874,316100

0

874,316

--

 منابع ارزي

مبلغ ميليون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز مبلغ ميليون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز

1391/12/30پيش بينی سال مالی منتهی به 1392/12/29پيش بينی سال مالی  منتهی به 

فروش صادراتی

00-- فروش صادراتی

--00فروش صادراتی

5,524,87812,26067,735

جمع
67,735

3,293,21824,59681,000دلر

--00یورو

00--

81,000

مبلغ ميليون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز مبلغ ميليون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز

 مصارف ارزي
1391/12/30 پيش بينی سال مالی منتهی به 1392/12/29پيش بينی سال مالی  منتهی به 

خرید مواد اوليه

خرید دارائيهاي ثابت

جمع

--00یورو

00--

--

000

000

0
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 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

تفکيک هزینه هاي ثابت و متغير قيمت تمام شده كالي فروش رفته در ظرفيت پيش بينی شده

شرح هزینه ها

ثابت )درصد(متغير )درصد(مبلغ ميليون ریال

دلیل تغييرات

1391/12/30

پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی  منتهی به 

1391/12/30

پيش بينی سال مالی منتهی بهپيش بينی سال مالی  منتهی به 

1391/12/30

پيش بينی سال مالی  منتهی به 

1392/12/291392/12/291392/12/29

100.000مواد مستقيم 566,765 846,317100.000

12,97622.0078دستمزد مستقيم 15,13926.0074

109,24454.0046سربار 125,29055.0045

688,985 986,746 جمع

توضيح در مورد ظرفيت توليدي كه شركت سود و زیان خود را پيش بينی نموده است.

ظرفيت اسمی دلیل تغييراتواحدمحصول
پيش بينی سال مالی منتهی به 

1392/12/29

پيش بينی سال مالی  منتهی به 

1391/12/30

4,2002,0702,314تنورق کامپوزيت

6,000076تنمحصولت آلياژي و قطعات آلومينيومي

12,2104,4006,705تنورق آلومينيومي

4,190580916تنکويل آلومينيومي

8,7006,4502,719تنتسمه آلومينيومي

وضعيت مالياتی  سه سال گذشته و وضعيت فعلی

درآمد تشخيصی ماليات پرداختیماليات ابرازيسود)زیان( ابرازيسال ذخيره مالياتماليات قطعیماليات تشخيصی

1390/12/29)48,838(000000

1389/12/2916,8730234002341,394

1388/12/29)8,566(15,62203,1242,6162,6160

1387/12/3020,90721,49005,37201,5000

1386/12/29)30,307()16,967(00000

811 از



سرمایه ثبت نشده:

272002 كد صنعت: فنوالكارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعيه :

0 ميليون ریال 

51,000 ميليون ریال 

كليه مبالغ به ميليون ریال می باشد

104372

 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

وضعيت معاملت سهم

بال ترین قيمت  )ریال(پایين ترین قيمت  )ریال(قيمت سهم در آخرین معامله )ریال(قيمت سهم در اولين معامله )ریال(سهام معامله شده )هزار سهم(تا تاریخ

1391/09/307,7562,4923,1003,790 2,288

1390/12/291,9882,9392,4943,617 2,494

تركيب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکيتتعداد سهامنام سهام دار

24,990,04949.00شرکت بالمين کامرز

21,645,80942.00کارکنان وسايرين

4,364,1429.00شرکت سرمايه گذاري آرين قشم

51,000,000100.00جمع

 پيش بينی تقسيم سود هر سهم  10.00  درصد از سود خالص

911 از



سرمایه ثبت نشده:

272002 كد صنعت: فنوالكارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعيه :

0 ميليون ریال 

51,000 ميليون ریال 

كليه مبالغ به ميليون ریال می باشد

104372

 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

    مجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي

به تاریخ
درصد به كلدرصد به كل

1390/04/05به تاریخ1391/03/13
حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکميل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

51,00011051,00052

5,100115,1005

0--0--

7,162167,1627

)17,072(--34,43635

46,19097,698

دلیل تغييراتدرصد تغييرمجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي نحوه تخصيص سود

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

ميزان سود تقسيمی

سود قابل تخصيص

سایر )پاداش هيأت مدیره(

)17,072(34,436--

0)2,550(--

00--

00--

0)120(--

)17,072(31,766--

سرمایه گذاري در سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکيت

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعيت پورتفوي وضعيت سودآوري وضعيت پورتفوي 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکيت

قيمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

وضعيت سودآوري 

 شرح

قيمت تمام

)م.ریال(

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1392/12/29 پيش بينی سال مالی منتهی به پيش بينی سال مالی منتهی به  1391/12/30

سرمایه گذاري

)م.ریال(

0.0046,7310001392/12/290.0046,731000بهاي تمام شده1391/12/3080,000آلومينيوم پارس بهاي تمام شده 80,000 0

46,73100046,731000جمع

1011 از



سرمایه ثبت نشده:

272002 كد صنعت: فنوالكارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعيه :

0 ميليون ریال 

51,000 ميليون ریال 

كليه مبالغ به ميليون ریال می باشد

104372

 پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29)حسابرسی شده(

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري

1391/12/30پيش بينی سال مالی منتهی به1392/12/29پيش بينی سال مالی منتهی به 

سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

ذخيره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاري

جمع

0

0

0

0

0

0

00

سایر درآمد )هزینه هاي( متفرقه

پيش بينی سال مالی منتهی به 1392/12/29شرح خدمت 1391/12/30پيش بينی سال مالی منتهی به

1,400فروش ضايعات و آناليز نمونه 1,641

41سود ناشي از سپرده هاي بانکي 41

0سود )زيان(ناشي از تسعير ارز )57(

464ساير درآمدها )هزينه ها(ي غير عملياتي 464

1,905جمع 2,089

1111 از


