
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

 بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت  گروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم طی نامه شماره 302664 مورخ // پیش بینی درآمد هر سهم برا ي سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 678,347 میلیون ریال مبلغ 55 ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت است.           

شرح

سال)دوره( مالی منتهی به

درصد

پوشش

درصد

پوشش
1395/12/301395/06/311394/12/291394/06/31

واقعی  حسابرسی شدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

49فروش 100 372,997 100 43764,130 100 541,900 100 1,253,013

50بهاي تمام شده كالي فروش رفته )81( )303,476( )79( 43)605,403( )85( )460,847( )87( )1,083,892(

44سود )زیان( ناخالص 19 69,521 21 48158,727 15 81,053 13 169,121

50هزینه هاي عمومی, اداري و تشکیلتی )5( )18,140( )5( 52)36,285( )4( )22,692( )3( )43,818(

52خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ي عملیاتی )7( )24,301( )6( 57)47,106( )4( )21,546( )3( )37,583(

36سود )زیان( عملیاتی 7 27,080 10 4275,336 7 36,815 7 87,720

73هزینه هاي مالی اداري )8( )28,778( )5( 55)39,614( )4( )22,515( )3( )41,067(

--درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 0 0 0 --0 0 0 0 0

15خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه 1 3,852 3 10025,256 0 1,459 0 1,459

4سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري 1 2,154 8 3360,978 3 15,759 4 48,112

--اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري و مالیات 0 0 0 --0 0 0 0 0

4سود و زیان قبل از كسر مالیات 1 2,154 8 3360,978 3 15,759 4 48,112

--مالیات 0 0 0 330 )1( )3,546( )1( )10,825(

4سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 1 2,154 8 3360,978 2 12,213 3 37,287

36سود عملیاتی هر سهم -- 40 -- 42111 -- 54 -- 129

3سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 3 -- 3290 -- 23 -- 71

3سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 3 -- 3390 -- 18 -- 55

--سرمایه -- 678,347 -- --678,347 -- 678,347 -- 678,347

18 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***
واقعی دوره منتهی به

1395/06/31

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

واقعی دوره منتهی به

1394/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

77042.34تنورق کامپوزيت 326348520)6.32(

9,12742.94تنورق آلومينيومي 3,9193,6407,5257.66

59237.16تنکويل آلومينيومي 220348541)36.78(

2,61339.76تنتسمه آلومينيومي 1,0398922,20216.48

4535.56تنمحصولت درجه 2 16132623.08

85343.61تنمحصولت کلد)کويل،ورق،تسمه( 372397944)6.30(

14,00042.09جمع 5,8925,63811,7584.51

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

واقعی دوره منتهی به

1395/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

واقعی دوره منتهی به

1394/06/31

79536545.9132457512.65تنورق کامپوزيت

)92.12(41123857.913,0205,815تنمحصولت کارمزدي )خدمات(

8,6903,79643.688912,158326.04تنورق آلومينيومي

)2.42(59224240.88248387تنکويل آلومينيومي

2,6131,04339.929682,2927.75تنتسمه آلومينيومي

461634.78023100.00تنمحصولت درجه 2

)22.56(85333339.04430776تنمحصولت کلد)کويل،ورق،تسمه(

14,0006,03343.095,88112,0262.58جمع

28 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

موجودي آماده براي فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ** *
واقعی دوره منتهی به

1394/06/31

واقعی دوره منتهی به

1395/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

)32.53(29225185.96372292تنورق کامپوزيت

24420985.6616424427.44تنورق آلومينيومي

)80.70(331133.335733تنکويل آلومينيومي

)40.35(593457.635759تنتسمه آلومينيومي

000.00900.00تنمحصولت درجه 2

)50.00(361233.332436تنمحصولت کلد)کويل،ورق،تسمه(

)24.30(66451777.86683664جمع

مبلغ  فروش

درصد تغییر واحدنوع گروه یا محصول

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *
واقعی دوره منتهی به

1395/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

واقعی دوره منتهی به

1394/06/31

71,34533,76347.3229,15353,25415.81ميليون رورق کامپوزيت

)82.24(18,97611,19158.9762,997126,889ميليون رمحصولت کارمزدي )خدمات(

744,904324,03643.5094,308210,431243.59ميليون رورق آلومينيومي

)13.69(54,76623,09142.1626,75340,673ميليون رکويل آلومينيومي

266,327111,68341.93108,623242,6222.82ميليون رتسمه آلومينيومي

3,6291,23033.8901,658100.00ميليون رمحصولت درجه 2

)27.87(93,06636,90639.6651,16388,603ميليون رمحصولت کلد)کويل،ورق،تسمه(

1,253,013541,90043.25372,997764,13045.28جمع

38 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودي اول دوره

شرح
واحد

1395/12/301395/06/311394/06/31 1394/12/29
درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

)76.37(292,317292,317100.001099,8061099,806تنشمش و کويل آلومينيومي

)19.06(48227,08648227,086100.0035833,46435833,464تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم

381381100.004314310.00تنمواد اماني)کارمزدي(

)32.05(29,40429,404100.0043,27143,271جمع

خرید طی دوره

واحد
1395/12/301395/06/311394/06/31 1394/12/29

درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به
شرح

52.45 9,113570,9624,063252,73644.264,790322,4962,263165,782تنشمش و کويل آلومينيومي

87.38 5,473308,8162,381132,44242.891,61693,9741,22370,681تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم

0.00 38312101100.005,86213,0371تنمواد اماني)کارمزدي(

62.89 879,779385,17943.78416,471236,464جمع

مصرف طی دوره

واحدشرح
1395/12/301395/06/311394/06/31 درصد تغییر 1394/12/29

 * به **

درصد

مبلغ   * مبلغمقدار پوشش  مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

9,022565,7513,972247,52543.754,885329,6541,901144,55171.24تنشمش و کويل آلومينيومي

5,000296,4582,031121,93641.131,20992,33779661,83297.21تنضايعات آلومينيومي و مواد غير مستقيم

41112381100.005,81513,02610.00تنمواد اماني)کارمزدي(

862,210369,46242.85421,992206,38479.02جمع

48 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1395/06/311394/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

524,04897751,41598

17,852312,7152

541,900764,130جمع

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1394/12/29 1395/06/31 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

383,0049987

2,17555,709

جمع

360,762

385,179416,471

113

صورت منابع و مصارف ارزي

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز

 مصارف ارزي
1395/06/31 1394/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهاي ثابت

جمع

1,880,60029,62355,709دلر56,40038,5642,175دلر

00--00--

2,17555,709

تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالي فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1395/06/31

دلیل تغییرات

1394/12/29

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1394/12/29 1395/06/31

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1395/06/311394/12/29

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

362,933439,448100.00100.0000مواد مستقیم

79 77 21.00 23.00 19,574 13,085 دستمزد مستقیم

146,381سربار 84,82944.0047.005653

58 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

605,403 460,847 جمع

توضیح در مورد ظرفیت تولیدي كه شركت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است.

ظرفیت اسمی دلیل تغییراتواحدمحصول
 ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 

1395/12/30

 ظرفیت واقعی دوره منتهی به 

1395/06/31

4,200770326تنورق کامپوزيت

6,00000تنمحصولت آلياژي و قطعات آلومينيومي

13,9009,1723,935تنورق آلومينيومي

4,000592220تنکويل آلومينيومي

4,2002,6131,039تنتسمه آلومينيومي

3,000853372تنمحصولت کلد)کويل،ورق،تسمه(

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازيسود)زیان( ابرازيسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1394/12/2963,678000000

1393/12/2921,631000000

1392/12/29)88,600(008,354000

1391/12/3031,138002,751002,470

وضعیت معاملت سهم

بال ترین قیمت  )ریال(پایین ترین قیمت  )ریال(قیمت سهم در آخرین معامله )ریال(قیمت سهم در اولین معامله )ریال(سهام معامله شده )هزار سهم(تا تاریخ

95/06/31363,6901,0001,1981,357 1,000

1394/12/29639,9087,7029909,386 710

68 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

332,390,68049.00شرکت بالمين کامرز

289,652,17742.00کارکنان وسايرين

56,304,1439.00شرکت سرمايه گذاري آرين قشم

678,347,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  10.00  درصد از سود خالص

    مجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي

درصد به كلدرصد به كلبه تاریخ 1394/04/30به تاریخ1395/04/20

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

678,34798678,347107

5,25715,1001

7,16217,1621

0--0--

2,9830)57,838(--

693,749632,771

دلیل تغییراتدرصد تغییرمجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي نحوه تخصیص سود

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

3,140)57,838(--

)2,713(0--

)157(0--

00--

)80(0--

190)57,838(--

78 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه هاي تولیدي نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

678,347 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

302664

1395/06/31

سرمایه گذاري در سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوري وضعیت پورتفوي 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت سودآوري 

 شرح

1395/06/31

قیمت تمام

)م.ریال(

دوره منتهی به 

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1395/12/30 پیش بینی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به  1394/12/29

سرمایه گذاري

سهم شركت

)م.ریال(

0.0046,7320000.0000000بهاي تمام شده94/12/291,160,000آلومينيوم پارس 0 0

46,73200000000جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري

1395/06/311394/12/29واقعی دوره منتهی به 1395/12/30پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاري

جمع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

سایر درآمد )هزینه هاي( متفرقه

1394/06/31واقعی دوره منتهی به 1394/12/29شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1395/06/31واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاري

27270297فروش ضايعات و آناليز نمونه

196196307174سود ناشي از سپرده هاي بانکي

13133,3543,376سود )زيان(ناشي از تسعير ارز

0024,0340ساير درآمدها )هزينه ها(ي غير عملياتي

0)2,700(00هزينه مطالبات مشکوک الوصول

1,2231,2232615فروش داراييهاي ثابت

1,4591,45925,2563,852جمع

88 از


