
دوره مالی میانی 11 ماهه 

منتهی به 1398/11/30
سال 1397

ریالریال

عملیات در حال تداوم:

51,313,302,490,2291,071,279,997,159  درآمدهاي عملیاتی

(836،515،927،575)(1،052،786،929،174)6  بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

260،515،561،055234،764،069،584 سود ناخالص

(23،372،114،180)(28،494،311،123)7  هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی

232،021،249،932211،391،955،404 سود عملیاتی

862،780،622،8287،802،174،845  سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

294،801،872،760219،194،130،249 سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

  هزینه مالیات بر درآمد:

(52،847،988،851)(58،526،182،900)37  سال جاري

--37  سال قبل

236،275،689،859166،346،141،398 سود خالص

 سود پایه هر سهم:

542495 عملیاتی (ریال)

19624 غیر عملیاتی (ریال)

9738520  سود پایه هر سهم (ریال)
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یادداشت هاي توضیحی همراه ،جزء الینفک صورت هاي مالی است.

شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد(سهامی عام)

صورت سود و زیان میان دوره اي

دوره مالی میانی 11 ماهه منتهی به 30 بهمن ماه 1398

 از آنجاییکه اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سودخالص سال وتعدیالت سنواتی می باشد، صورت سود و زیان 

جامع ارائه نشده است.

یادداشت



1398/11/301397/12/29یادداشت

ریالریالدارایی ها

دارائیهاي غیر جاري :

1010,242,438,88110,354,018,939    دارایی هاي ثابت مشهود

117,241,14514,740,335    دارایی هاي نامشهود

1251,065,000,0001,065,000,000    سرمایه گذاري هاي بلند مدت

13119,888,699,310133,492,143,350    دریافتنی هاي بلند مدت

181،203،379،336144،925،902،624جمع دارایی هاي غیر جاري

دارایی هاي جاري :

14171،089،914،369434،051،998،819    پیش پرداخت ها

1525،079،092،88318،508،459،435    موجودي مواد و کاال

13212،772،696،10811،900،299،003    دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

16181،943،804،23332،695،101،331    موجودي نقد

590،885،507،593497،155،858،588جمع دارایی هاي  جاري

772,088,886,929642,081,761,212    جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

17320,000,000,000320,000,000,000    سرمایه 

1826,918,385,49115,104,600,998    اندوخته قانونی 

328,537,043,636216,075,138,270    سود انباشته 

675,455,429,127551,179,739,268جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی هاي غیر جاري

1,580,108,078 1,147,396,034 19    ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

1,580,108,078 1,147,396,034 جمع بدهی هاي غیر جاري

بدهی هاي جاري

28,003,182,247 4,504,514,276 20    پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

52,847,988,851 64,111,263,751 21    مالیات پرداختنی

6,365,360,332 25,752,841,632 22    سود سهام پرداختنی

2,105,382,436 1,117,442,108 23    پیش دریافت ها

89,321,913,866 95,486,061,767     جمع بدهی هاي جاري

90,902,021,944 96,633,457,801   جمع بدهی ها

642,081,761,212 772,088,886,929 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد(سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

 در تاریخ 30 بهمن ماه 1398

یادداشت هاي توضیحی همراه ،جزء الینفک صورت هاي مالی است.




