
سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

●

●

1393/11/19

1395/12/29

گروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم به پيوست اطلعات مالی آتی شرکت

شامل اجزاي زیر ارائه می شود.مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ

صورت سود و زیان پيش بينی شده

یادداشت هاي توضيحی :

الف . اهم رویه هاي حسابداري

ب . خلصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت هاي مربوط به اقلم مندرج در صورت اطلعات مالی آتی و سایر اطلعات مالی آتی

 به تایيد هيئت مدیره شرکت رسيده استدر راستاي بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاي اطلعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلعات مالی آتی پيوست در تاریخ

موظف / غیرموظفسمتنام

موظفنایب رئيس هيئت مدیرهمحمدباقر  برادر

موظفعضو هيئت مدیرهحسنعلی رضائی مقدم

غيرموظفعضو هيئت مدیرهمرتضی ساریخانی

موظفعضو هيئت مدیرهرضا سليمانی بابادي

غيرموظفرئيس هيئت مدیرهرضا حميدي

توضیحات:

1394

1- با توجه به اینكه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشاي اطلعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان، برنامه هاي آتی مدیریت و پيش بينی عملكرد سالنه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست

آخرین اطلعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلعات واقعی تا تاریخ تهيه اطلعات و نيز اطلعات پيش بينی از تاریخ تهيه اطلعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگري درج شود.در جداول پيوست، در ستون سال

دارد، ضروریست دلیل تغييرات بااهميت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.1394تغيير بااهميتی نسبت به اطلعات سال21395- در مواردي که اطلعات پيش بينی سال

126 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

1394/12/291392/12/29شرح 1393/12/29

611(114)سود )زیان( واقعی هر سهم )ریال(

065آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم )ریال(

065سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم )ریال(

678,34751,000سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع )میلیون ریال(

226 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

صورت سود زیان پیش بینی شده 

دلیل تغییراتشرح درصد تغییرات 1395/12/291394/12/29
درصد نسبت

 به فروش

درصد نسبت

 به فروش

100758,02310078فروش خالص و درآمد ارایه خدمات 1,350,213

95(80)(607,788)(88)بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده (1,184,266)

12150,2352010سود )زیان( ناخالص 165,947

14(4)(34,021)(3)هزینه های اداری، عمومی و فروش (38,864)

0000درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی 0

15(6)(43,594)(3)خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی (37,067)

772,6201024سود )زیان( عملیاتی 90,016

36(5)(39,514)(4)هزینه های مالی (53,656)

0000درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی 0

(100)027,8874خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 0

(40)360,9938سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 36,360

000(1)مالیات بر درآمد (8,181)

(54)260,9938سود )زیان( عملیات در حال تداوم 28,179

0000سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات 0

0000اثر مالیاتی 0

(54)260,9938سود )زیان( خالص 28,179

326 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

90سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی )ریال( 42

0سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی )ریال( 0

0سود )زیان( خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده )ریال( 0

90سود )زیان( خالص هر سهم )ریال( 42

678,347سرمایه 678,347

00سود سهام پیشنهادی هر سهم )ریال(

426 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

اهم رویه های حسابداری

به طور یكنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.1395/12/30رویه هاي  حسابداري  در تهيه  این اطلعات  با رویه هاي بكارگرفته شده در تهيه  صورتهاي  مالی  دوره منتهی به

خلصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

که مبناي تهيه این اطلعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:1395/12/29خلصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به

نرخ و حجم فروش

نسبت به سال مالی قبل و همچنين مرجع قيمت گذاري محصولت به شرح زیر است:ميزان تغيير در نرخ و حجم فروش محصولت در پيش بينی سال مالی

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام محصول

1395/12/29

نرخ شمش در بورس کالي تهران  بعلوه کارمزد مصوب19(5)تسمه آلومینیومي

نرخ شمش در بورس کالي تهران  بعلوه کارمزد مصوب55(11)کويل آلومینیومي

 نرخ شمش در بورس کالي تهران بعلوه کارمزد مصوب341(6)محصول صادراتي)ورق(

نرخ شمش در بورس کالي تهران بعلوه کارمزد مصوب3150محصولت آلیاژي وقطعات آلومینیومي)بیلت(

در سال 1395 تمام فروش ها شرکتی می باشد.(100)(100)محصولت کارمزدي)خدمات(

نرخ شمش در بورس کالي تهران بعلوه کارمزد مصوب87(3)محصولت کلد)کويل ،ورق ،تسمه(

نرخ شمش در بورس کالي تهران  بعلوه کارمزد مصوب311(9)ورق آلومینیومي

نرخ شمش در بورس کالي تهران  بعلوه کارمزد مصوب259ورق کامپوزيت

526 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

توقف یا بهره برداری

تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ایدر ماه سالواحدظرفیتنام محصولنوع

تغییرات هزینه ها

نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:ميزان تغيير در هزینه ها در پيش بينی سال مالی 1395/12/29

حقوق و دستمزد

تغییر تعداد كاركنان )درصد(تغییر نرخ )درصد(نوع

160تولیدی

140اداری و فروش

150سایر

مواد اولیه

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام مواد اولیه

نرخ شمش در بورس کالي تهران163(5)شمش وکويل آلومینیومي

15 درصد افزایش نسبت به ميانگين خرید(50)8ضايعات آلومینیومي ومواد غیر مستقیم

در سال 1395تمام فروشها شرکتی می باشد(100)0مواد اماني)کارمزدي(

افزایش سرمایه

(ميليون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.به مبلغبه پيشنهاد هيئت مدیره از محلشرکت در نظر دارد در سال 0 1395/12/29

626 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

ظرفیت

واحد سنجششرح

ظرفیت پیش بینی شدهظرفیت عملیظرفیت اسمی

سالسالسالسالسالسال 139513951395 139413941394

12,700,0006,700,0008,800,0003,000,0008,030,0001,954,990کيلوگرمورق آلومینیومي

4,200,0004,200,0001,400,0001,000,0001,000,000626,999کيلوگرمورق کامپوزيت

4,000,0004,000,000700,000400,000620,000399,720کيلوگرمکويل آلومینیومي

4,200,0004,200,0002,800,0002,450,0002,650,0002,221,000کيلوگرمتسمه آلومینیومي

محصولت آلیاژي وقطعات 
آلومینیومي)بیلت(

6,000,0006,000,0001,300,0001,300,00050,00020,000کيلوگرم

06,000,00007,000,00006,047,350کيلو گرممحصولت کارمزدي)خدمات(

1,200,0001,200,000800,000500,000700,000158,650کيلو گرممحصول صادراتي)ورق(

3,000,0003,000,0002,400,0002,550,0001,450,000776,000کيلو گرممحصولت کلد)کويل ،ورق ،تسمه(

726 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

 افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

تاریخ بهره برداریپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ راه اندازی آزمایشیظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

كاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

دلیل توقفتاریخ راه اندازی مجددپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ توقفظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

افزایش فروش  سال مالی اتی نسبت به سال قبل به دليل افزایش تقاضا بازار می باشد.

826 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدمقایسه اطلعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

(دو سال قبل) (سه سال قبل)سالسال

واقعی

تجدید ارائه شدهتجدید ارائه شده

واقعی شرح

(اولين پيش بينی)(پائينترین پيش بينی)(بالترین پيش بينی)(آخرین پيش بينی)(اولين پيش بينی)(پائينترین پيش بينی)(بالترین پيش بينی)(آخرین پيش بينی) 

1393

1394/02/071393/09/011393/11/051392/11/281392/12/131392/10/281392/04/221391/11/28

1392

1,022,2681,022,2681,009,9701,000,4431,009,970925,171906,863906,8631,140,0311,140,031فروش

(986,746)(986,746)(732,021)(732,021)(746,991)(852,331)(866,303)(852,331)(885,983)(881,464)بهای تمام شده

76,60673,258100,65571,113100,655120,795118,869118,869108,488108,488سود عملیاتی

29,46629,46621,88221,882(77,166)21,63116,53728,62914,39222,188سود )زیان( خالص

578578429429(114)3224561282435سود )زیان( هر سهم

678,347678,34751,00051,00051,000678,34751,00051,00051,00051,000سرمایه

926 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

پیش بینی فروش و درامد خدمات

واحد سنجشنام محصول
سود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدارسود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدار

سالسال 13951394

درصد نسبت به كل 

فروش

درصد نسبت به كل 

فروش

00.000000.0000فروش داخلی

1,000,00094,000.0094,0007,000626,99992,211.0057,8164,328کيلوگرمورق کامپوزيت 78

8,030,00088,561.40711,14875,3201,954,99097,724.00191,04935,076کيلوگرمورق آلومینیومي 5325

620,00092,000.0057,0407,499399,720103,080.0041,2036,481کيلوگرمکويل آلومینیومي 45

2,650,000100,000.00265,00039,7432,221,000105,351.00233,98546,234کيلوگرمتسمه آلومینیومي 2031

00.00006,047,35021,508.00130,06639,067کيلو گرممحصولت کارمزدي)خدمات( 017

محصولت آلیاژي وقطعات 
آلومینیومي)بیلت(

50,00080,500.004,02526220,00078,000.001,560178کيلوگرم 00

1,450,000110,000.00159,50029,552776,000113,388.0087,98917,787کيلو گرممحصولت کلد)کويل ،ورق ،تسمه( 1212

13,800,0000.001,290,713159,37612,046,0590.00743,668149,151جمع فروش داخلی 9698

00.000000.0000فروش خارجی

700,00085,000.0059,5006,571158,65090,484.0014,3551,084کيلو گرممحصول صادراتي)ورق( 42

700,0000.0059,5006,571158,6500.0014,3551,084جمع فروش خارجی 42

14,500,0000.001,350,213165,94712,204,7090.00758,023150,235جمع فروش

00.000000.0000درآمد حاصل از ارایه خدمات

00.000000.0000برگشت از فروش و تخفیفات

جمع خالص فروش و درآمد خدمات / 
سود ناخالص

14,500,0000.001,350,213165,94712,204,7090.00758,023150,235

1026 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

افزایش فروش به دليل افزایش تقاضا بازار می باشد

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدبهای تمام شده كالی فروش رفته

درصد تغییرات1395/12/291394/12/29شرح

957,110432,317121مواد مستقیم مصرفی

32,69027,94417دستمزد مستقیم تولید

225,978180,78425سربار تولید

1,215,778641,04590جمع

15(43,594)(37,067)هزینه جذب نشده در تولید

1,178,711597,45197جمع هزینه های تولید

115(16,925)2,470کاهش )افزایش( موجودی كالی در جریان ساخت

000ضایعات غیرعادی

1,181,181580,526103بهای تمام شده كالی تولید شده

(34)53,80281,064موجودی كالی ساخته شده اول دوره

6(53,802)(50,717)موجودی كالی ساخته شده پایان دوره

1,184,266607,78895بهای تمام شده كالی فروش رفته

000بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی

000بهای تمام شده خدمات ارایه شده

1,184,266607,78895بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده

1126 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

گردش موجودی كال

واحد سنجششرح

سال

فروشتوليدفروشتوليدموجودي اول دوره موجودي پایان دورهموجودي اول دوره

1395سال

تعداد
بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال
تعداد

بهاي تمام شده

ميليون ریال

1394

342,10143,885626,99951,000626,99953,488342,10141,3971,000,00073,379342,10127,7761,000,00087,000کيلوگرمورق کامپوزيت

164,99320,6251,954,990137,5901,954,990155,973164,9932,2428,030,000638,917164,9935,3318,030,000635,828کيلوگرمورق آلومینیومي

47,2977,105399,72032,829399,72034,72247,2975,212620,00046,62547,2972,296620,00049,541کيلوگرمکويل آلومینیومي

36,7817,8512,221,000180,0002,221,000187,75136,7811002,650,000230,32236,7815,1652,650,000225,257کيلوگرمتسمه آلومینیومي

006,047,35090,9996,047,35090,99900000000کيلو گرممحصولت کارمزدي)خدمات(

12,5141,52120,0001,33720,0001,38212,5141,47650,0003,67012,5141,38350,0003,763کيلوگرممحصولت آلیاژي وقطعات آلومینیومي)بیلت(

00158,65013,271158,65013,27100700,00052,92900700,00052,929کيلو گرممحصول صادراتي)ورق(

37,13076776,00073,500776,00070,20237,1303,3741,450,000135,33937,1308,7651,450,000129,948کيلو گرممحصولت کلد)کويل ،ورق ،تسمه(

640,81681,06312,204,709580,52612,204,709607,788640,81653,80114,500,0001,181,181640,81650,71614,500,0001,184,266جمع

توضیحات:

1226 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

موجودي اول دورهموجودي اول دوره خرید طی دورهخرید طی دوره موجودي پایان دورهمصرفمصرف

سالسال

واحد 

سنجش شرح

نرخمقدار
ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ

1395

خرید

1394

تعدیلت

ميليون ریال

مبلغ
مقدار

تعدیلت

ميليون ریال

مبلغ
مقدار

خرید داخلی

109,00089,962.009,8065,422,00066,580.22360,9985,029,000341,299502,00058,775.0029,50514,284,00063,373.35905,22514,284,000905,225502,00058,775.0029,505کيلوگرمشمش وکويل آلومینیومي

ضايعات آلومینیومي ومواد غیر 
مستقیم

358,00093,475.0033,4641,662,00057,557.0095,6591,603,00091,018417,00091,379.0038,105833,00062,287.0051,885833,00051,885417,00091,379.0038,105کيلوگرم

43,0000.0006,048,0000.0006,091,000000.00000.0000000.000کيلوگرممواد اماني)کارمزدي(

510,00043,27013,132,000456,65712,723,000432,317919,00067,61015,117,000957,11015,117,000957,110919,00067,610جمع 00

توضیحات:

1326 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی سربار تولید

1394/12/29 1395/12/29 درصد تغییراتشرح

87,17575,39716حقوق و مزایا

45,04030,46348هزینه انرژی

36,79527,97032مواد

14,11513,3606استهلك

29,68223,79825سایر هزینه ها

13,1719,79634تعمیرو نگهداري

225,978180,78425جمع سربار تولید

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدوضعیت كاركنان

سال13951394سال

متوسط تعداد کارکنان (نفر)متوسط تعداد کارکنان (نفر)

جمع حقوق

و مزایا 

جمع حقوق

و مزایا 
دایم

موقت (از قبيل قراردادي و 

برون سپاري)
دایمجمع

موقت (از قبيل قراردادي و

برون سپاري)
جمع

شرح

30210240119,86530210240103,341کارکنان بخش تولید

6263215,8516263213,920کارکنان اداری، عمومی و فروش

36236272135,71636236272117,261جمع

1426 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

1394/12/29 1395/12/29 درصد تغییراتشرح

15,85113,92014حقوق و مزایا

69260215انرژی

(17)268322استهلك

12110515آگهی و تبلیغات

21618815بیمه و عوارض

53545617حسابرسی

3,0082,61615اجاره

000حق العمل کاری و کمیسیون فروش

000مطالبات مشکوک الوصول

000پاداش هیئت مدیره

211817حمل و نقل

7,7696,76615سایر هزینه ها

2,1171,84115هزينه هاي رفاهي

46540415تعمیرو نگهداري

5,5334,81215ملزومات غیر فني مصرفي

38733615خريد خدمات تولیدي و غیر تولیدي

1526 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

1,8811,63515هزينه خدمات پس از فروش )گارانتي(

38,86434,02114جمع

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های عملیاتی

1394/12/29 1395/12/29 شرح

سایر درآمدهای عملیاتی

00سود فروش ضایعات

00سود فروش مواد اولیه

00سایر

00جمع سایر درآمدهای عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

(43,594)(37,067)هزینه های جذب نشده در تولید

00زیان کاهش ارزش موجودی ها

00زیان تسعیر ارز

00سایر

(43,594)(37,067)جمع سایر هزینه های عملیاتی

(43,594)(37,067)جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1626 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشددرآمد سرمایه گذاری ها

درصد تغییرات1394/12/291395/12/29شرح

0درآمد سود سهام 00

0سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها 00

0ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها 00

0جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها 00

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت

1395

وضعيت سود آوريوضعيت سود آوريوضعيت پرتفوي وضعيت پرتفوي

سال 

منتهی 

به

سرمایه

(م.ریال)

روش نگهداري 
حساب سرمایه 

گذاري

درصد 

مالكيت

قيمت  
تمام شده
(م.ریال)

درآمد هر 
سهم
(ریال)

درآمد نقدي 
هر سهم
(ریال)

سهم شرکت 
سرمایه گذاري

(م.ریال)

سهم شرکت 
سرمایه گذاري

(م.ریال)

درآمد نقدي 
هر سهم
(ریال)

درآمد هر 
سهم
(ریال)

قيمت  
تمام شده
(م.ریال)

درصد 

مالكيت

روش نگهداري 
حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

(م.ریال)

سال 

منتهی 

به

1394

ارزش 

اسمی

ارزش 

اسمی

46,732000 46,7320001395/12/291,160,00018.83 1394/12/291,160,00018.83آلومینیوم پارس 1,0001,000 بهاي تمام شدهبهاي تمام شده

46,732046,7320جمع

1726 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

نام شرکت

1395

وضعيت سود آوريوضعيت سود آوريوضعيت پرتفوي وضعيت پرتفوي

سال 

منتهی 

به

سرمایه

(م.ریال)

روش نگهداري 
حساب سرمایه 

گذاري

درصد 

مالكيت

قيمت  
تمام شده
(م.ریال)

درآمد هر 
سهم
(ریال)

درآمد نقدي 
هر سهم
(ریال)

سهم شرکت 
سرمایه گذاري

(م.ریال)

سهم شرکت 
سرمایه گذاري

(م.ریال)

درآمد نقدي 
هر سهم
(ریال)

درآمد هر 
سهم
(ریال)

قيمت  
تمام شده
(م.ریال)

درصد 

مالكيت

روش نگهداري 
حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

(م.ریال)

سال 

منتهی 

به

1394

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

ارزش 

اسمی

ارزش 

اسمی

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی

1394/12/29 1395/12/29 شرح

0506سود )زیان( فروش دارایی های ثابت

00سود )زیان( فروش سایر دارایی ها

00خالص درآمد اجاره

023,651سایر درآمدها

00سایر هزینه ها

0323فروش انواع ضايعات

03,407سود )زيان( ناشي از تسعیر ارز

027,887جمع

1826 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

تسهیلت مالی دریافتی

نرخ سود )درصد(نوع قرارداد / تامین مالی
سال

ماندهافزایش ) كاهش(مانده

هزینه های مالی هزینه های مالی  سال 13941395

13941395
درصد تغییرات 

000000تسهیلت مالی دریافتی از بانکها:

119(12,382)(5,660)2458,026058,026بانک ملت

8(7,880)(7,315)20,881(39,352)2460,233بانک تجارت

28(18,784)(26,104)138,987(68,141)12207,128بانک صادرات

325,387(107,493)217,894(39,079)(39,046)0

000000تسهیلت مالی دریافتی از سایر منابع:

000000سهامدار عمده

000000سایر اشخاص

000000شرکت های گروه

000000سایر اشخاص وابسته

3,259(14,610)(435)0000ساير هزينه هاي مالي

000(435)(14,610)0

0(53,656)(39,514)217,894(107,493)325,387جمع تسهیلت مالی ریالی

000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی

36(53,656)(39,514)047,31411,90259,216هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

1926 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

نرخنوع ارزتسهیلت مالی ارزی
مبلغ ارزی

افزایش )كاهش(

معادل ریالیمعادل ارزیمعادل ریالیمعادل ارزی

هزینه های مالیهزینه های مالی 13941395

13941395
معادل ریالی نرخ برابرینرخ برابرینرخ برابری

درصد 

تغییرات

000000000شرکت های گروه 000

000000000سایر اشخاص وابسته 000

000000000سایر اشخاص 000

000000000جمع تسهیلت مالی ارزی 0000

000000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی 000

هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و 
زیان

000000000 000

2026 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

هزینه مالیات

1395هزینه مالیات 1394

6099336360سود )زیان( قبل از کسر مالیات

درآمدهای معاف از مالیات

00سود سپرده های بانکی

00درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

00معافیت فروش صادراتی

00سایر

6099336360درآمد مشمول مالیات

022.5نرخ مالیات

08181مالیات بر درآمد

2126 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

ذخیره مالیاتمالیات پرداخت شدهمالیات قطعیمالیات تشخیصیمالیات ابرازیدرآمد تشخیصیسود )زیان( ابرازیسال

1393/12/2921,631000000

1392/12/29(88,600)33,41608,354000

1391/12/3031,13812,22802,751002,470

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

2226 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاري مورد نيازطرح و نحوه تامين آن

شرح
مبلغ

ریالی

مبلغ ارزي

معادل
ارزي

سرمایه گذاري مورد نياز طرح طبق برآورد اوليه

نوع ارز
معادل
ریالی

جمع

هزینه هاي انجام شده

مبلغ ارزيمبلغ ارزي

1395برآورد هزینه ها در سال مالی

تاریخ

شروع

تاریخ

بهره

برداري

اثرات

سودآوري

هر سهم

(ریال)
جمع

معادل
ریالی نوع ارز

معادل
ارزي

مبلغ

ریالی
جمع

معادل
ریالی نوع ارز

معادل
ارزي

مبلغ

ریالی

درصد

پيشرفت

کار

000000000جمع

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

مخارج تامين مالی به مبلغ                    ميليون ریال با رعایت استانداردهاي حسابداري به

تخصيص یافته است.

2326 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدصورت منابع و مصارف نقدی

1394/12/29 1395/12/29 درصد تغییراتشرح

--دریافت ها:

704,856366,75692فروش و پیش دریافت

618,521430,50744وصول مطالبات تجاری

000وصول سایر مطالبات

000بازده دریافتی سرمایه گذاری ها

(100)01,240فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غیرجاری

000استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار

140,000113,15824دریافت تسهیلت

000افزایش سرمایه

50,92341,76022سایر دریافت ها

1,514,300953,42159جمع دریافت ها

--پرداخت ها:

102(446,118)(899,080)خرید مواد اولیه

108(21,703)(45,040)خرید انرژی

12(78,708)(87,769)حقوق و دستمزد و مزایای كاركنان

18(68,053)(55,925)سود پرداختی بابت تامین مالی
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سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

000خرید و ایجاد دارایی های ثابت

000ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری ها

000پرداخت بدهی ها

553(197)(1,286)پرداخت سود سهام

000پرداخت مالیات عملكرد

85(121,551)(224,971)بازپرداخت اصل تسهیلت

8(216,501)(198,252)سایر پرداخت ها

59(952,831)(1,512,323)جمع پرداخت ها

1,977590235مازاد )كسری(

4,3823,79216مانده وجه نقد اول دوره

6,3594,38245مانده وجه نقد پایان دوره

2526 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 678,347 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/29)حسابرسی نشده(

254831272002فنوالگروه کارخانه هاي توليدي نورد آلمينيوم

صورت منایع و مصارف ارزی

شرح
نرخ برابريمبلغ ارزنوع ارز

معادل ریالی

(ميليون ریال)
نرخ برابريمبلغ ارزنوع ارز

معادل ریالی 

(ميليون ریال)

1394سال1395سال

000000 عایدات ارزی

000000 ارائه خدمات

000000 سایر عایدات ارزی

483,55529,68614,355دلر1,971,11230,18659,500دلر محصول صادراتي)ورق(

0059,5000014,355 جمع عایدات ارزی

000000 مصارف ارزی

000000 لوازم یدکی و قطعات

000000 هزینه های سرمایه ای

000000 سایر مصارف ارزی

000000 جمع مصارف ارزی

0059,5000014,355 مازاد )كسري( عايدات بر مصرف ارز

توضیحات:
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