
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

 بر مبنای اطلعات دریافتی از شركت  مهندسی نصیر ماشین طی نامه شماره 321501 مورخ 1395/10/20 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 87,166 میلیون ریال مبلغ 491 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
1395/12/301395/09/301394/12/291394/09/30

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

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

75فروش 100 169,214 100 71226,506 100 225,652 100 319,553

76بهای تمام شده كالی فروش رفته )87( )147,811( )85( 70)193,650( )86( )194,235( )87( )278,875(

65سود )زیان( ناخالص 13 21,403 15 7732,856 14 31,417 13 40,678

60هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی )7( )12,390( )9( 91)20,686( )9( )19,663( )7( )21,573(

--خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی 0 0 0 --0 0 0 1 4,407

74سود )زیان( عملیاتی 5 9,013 5 5012,170 5 11,754 7 23,512

77هزینه های مالی اداری )3( )5,275( )3( 64)6,888( )2( )3,970( )2( )6,187(

--درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 0 0 2 903,906 9 20,614 7 22,847

61خالص درآمد )هزینه( های متفرقه 3 5,317 4 668,700 2 4,399 2 6,672

51سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری 5 9,055 8 7017,888 15 32,797 15 46,844

--اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات 0 0 0 --0 0 0 0 0

51سود و زیان قبل از كسر مالیات 5 9,055 8 7017,888 15 32,797 15 46,844

33مالیات )1( )855( )1( 59)2,624( )1( )2,371( )1( )4,009(

54سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 5 8,200 7 7115,264 13 30,426 13 42,835

74سود عملیاتی هر سهم -- 103 -- 50140 -- 135 -- 270

51سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 104 -- 70205 -- 376 -- 537

54سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 94 -- 71175 -- 349 -- 491

--سرمایه -- 87,166 -- --87,166 -- 87,166 -- 87,166

111 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

لزم به توضيح است عمده دليل تعديل بودجه سال 1395  در دوبخش عملياتي و غير عملياتي قابل توضيح ميباشد .
دربخش عملياتي با توجه به مديريت صحيح توليد و افزايش بهره وري و کاهش در بهاي تمام شده توليد به  روند مثبت سودآوري   اين بخش ايجاد گرديد.

همچنين  مديريت سربار اداري نيز بخش قابل ملحضه اي در اين تغييرات داشته است .

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 1395/12/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

لزم به ذکر است تغييرات انجام شده تنها محدود به فروش تعداد 600.000سهم مربوط به سهام شرکت روان فن آور مي باشد.

  دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1394/09/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***
واقعی دوره منتهی به

1395/09/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

واقعی دوره منتهی به

1394/09/30

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

00.00قطعهميل لنگ پيکان 01,9461,8650.00

271,89769.72قطعهميل لنگ پرايد1300 189,568136,604189,79938.77

36,23767.68قطعهميل لنگ نيسان 24,52417,86324,18937.29

0100.00قطعهميل لنگ پژو 15684684)97.81(

56,54580.45قطعهميل سوپاپ پرايد 45,48911,02824,512312.49

EF7 83,40478.38قطعهميل لنگ 65,37450,86170,49328.53

262,0610.00قطعهساير 003100.00

11,1132.80قطعهميل بادامک اي اف سون 3110315100.00

721,25745.10جمع 325,281218,986312,16748.54

211 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

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

1395/09/30

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

واقعی دوره منتهی به

1394/09/30

)100.00(000.001,2422,048قطعهميل لنگ پيکان

271,897188,25369.24132,595188,20941.98قطعهميل لنگ پرايد1300

36,23723,75665.5617,30923,83737.25قطعهميل لنگ نيسان

000.001,4351,4670.00قطعهميل لنگ پژو

56,54547,27983.6111,71624,094303.54قطعهميل سوپاپ پرايد

EF7 83,40464,17876.9550,14868,51027.98قطعهميل لنگ

)73.96(2,1402,503116.969,6110قطعهساير

11,1133603.2400100.00قطعهميل بادامک اي اف سون

461,336326,32970.74224,056308,16545.65جمع

موجودی آماده برای فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ** *
واقعی دوره منتهی به

1394/09/30

واقعی دوره منتهی به

1395/09/30

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

000.001,94600.00قطعهميل لنگ پيکان

271,897189,56869.72136,604182,39738.77قطعهميل لنگ پرايد1300

36,23724,52467.6817,86324,18937.29قطعهميل لنگ نيسان

)97.81(015100.006840قطعهميل لنگ پژو

56,54545,48980.4511,02824,757312.49قطعهميل سوپاپ پرايد

EF7 83,40465,37478.3850,86171,17728.53قطعهميل لنگ

262,0616,3032.4100100.00قطعهساير

11,1133112.8000100.00قطعهميل بادامک اي اف سون

721,257331,58445.97218,986302,52051.42جمع

311 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

مبلغ  فروش

درصد تغییر واحدنوع گروه یا محصول

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *
واقعی دوره منتهی به

1395/09/30

واقعی سال مالی منتهی به

1394/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1395/12/30

واقعی دوره منتهی به

1394/09/30

000.001,1571,8910.00ميليون رميل لنگ پيکان

167,259115,86869.2781,063114,67842.94ميليون رميل لنگ پرايد1300

45,05629,71065.9421,91430,19735.58ميليون رميل لنگ نيسان

000.001,4921,4860.00ميليون رميل لنگ پژو

16,74813,07678.073,5887,276264.44ميليون رميل سوپاپ پرايد

EF7 85,90966,12376.9751,95770,97827.26ميليون رميل لنگ

)90.68(1,43675052.238,0430ميليون رساير

3,1451253.9700100.00ميليون رميل بادامک اي اف سون

319,553225,65270.61169,214226,50633.35جمع

411 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح
واحد

1395/12/301395/09/301394/09/30 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

14,4004,81614,4004,816100.00114,9201,708181.97قطعهميل لنگ پرايد1300

)99.90(1111100.001,9451,0331,9451,033قطعهميل لنگ پيکان

)99.63(4141100.00566354566272قطعهميل لنگ نيسان

00000.0011110.00قطعهميل لنگ ساير

00000.00391239120.00قطعهميل لنگ ريو

)45.10(1,4741961,474196100.005,7557554,888357قطعهميل سوپاپ پرايد

EF7 4,7852,4464,7852,446100.002,7741682,7741,87830.24قطعهميل لنگ

)83.30(211155211155100.0068338,296928عددساير

4,0063124,006312100.003,13424400100.00قطعهميل بادامک اي اف سون

7,9277,927100.002,6016,18928.08جمع

511 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

خرید طی دوره

واحد
1395/12/301395/09/301394/09/30 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

37.30 274,82092,250187,32062,65867.92201,65367,959141,85345,637قطعهميل لنگ پرايد1300

0.00 11000.001111قطعهميل لنگ پيکان

42.84 38,80123,06625,76915,18465.8324,81814,50318,12810,630قطعهميل لنگ نيسان

0.00 00000.001111قطعهميل لنگ ريو

355.24 72,91410,00547,6776,46964.6624,5693,35310,4171,421قطعهميل سوپاپ پرايد

43.15 EF7 90,88342,54379,20537,14787.3273,67934,82555,32925,949قطعهميل لنگ

100.00 118,7441,229122,900.0050700عددساير

0.00 10,000780000.001,89014700قطعهميل بادامک اي اف سون

46.69 168,646122,68772.75120,79683,639جمع

مصرف طی دوره

واحدشرح
1395/12/301395/09/301394/09/30 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

276,12092,000196,72065,80271.52192,17364,799137,27344,05249.37قطعهميل لنگ پرايد1300

1111100.001,9451,033110.00قطعهميل لنگ پيکان

38,30522,35825,76915,18467.9125,38014,85618,69010,90239.28قطعهميل لنگ نيسان

69,6649,15748,2846,55271.5528,8503,91212,6051,705284.28قطعهميل سوپاپ پرايد

EF7 91,71440,52177,48636,52090.1371,66833,25852,82924,32650.13قطعهميل لنگ

1111100.0050700100.00عددساير

10,000780400313.971,35810500100.00قطعهميل بادامک اي اف سون

164,818124,09175.29117,97080,98653.23جمع

611 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1395/09/301394/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

225,652100226,506100

0--0--

225,652226,506جمع

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1394/12/29 1395/09/30 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

122,687100100

00

جمع

120,796

122,687120,796

----

صورت منابع و مصارف ارزی

 منابع ارزی
مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

1394/12/29واقعی سال مالی منتهی به 1395/09/30 واقعی دوره منتهی به 

فروش صادراتی

00--00-- فروش صادراتی

--00--00فروش صادراتی

--00--00دلر

----جمع

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

 مصارف ارزی
1395/09/30 1394/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهای ثابت

جمع

00--00--

00--00--

----

711 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالی فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1395/09/30

دلیل تغییرات

1394/12/29

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

1394/12/29 1395/09/30

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1395/09/301394/12/29

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

113,707115,2740.000.00100100مواد مستقیم

100 100 0.00 0.00 30,273 30,752 دستمزد مستقیم

48,103سربار 48,2590.000.00100100

193,650 192,718 جمع

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازیسود)زیان( ابرازیسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1394/12/2917,88802,6240000

1393/12/2926,22519,1624,311004,2974,699

1392/12/2934,57935,9722,3412,6652,7302,41414

طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت كار 

نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاری

مبلغ ارزینام ارزی مبلغ ارزیمبلغ میلیون ریال نام ارزی مبلغ میلیون ریال

درصدهزینه های انجام شده

پیشرفت

تاریخ

بهره برداری

اثرات سودآوری

توضیحات هر سهم) ریال(

پروژه محمودآباد)افزايش توليد ميل لنگ پرايدوتوليدميل 
)EF7  لنگ

لزم به توضيح است طي سال 94 20,0000010,000065.0013980
بعلت مشکلت نقدينگي بوجود آمده 

در صنعت خوردو هيچ اقدامي 
صورت نگرفته است

20,00010,0000جمع

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

1394/12/292,1264,2504,3004,659 4,250

811 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

39,645,97345.50ساير سهامداران

17,080,75319.60شرکت توليدي موتور گيربکس واکسل  سايپا

10,225,01511.70آقاي فرهاد پزشکي

9,096,11510.44ماني حاجي سيد جوادي

8,654,1079.93آقاي علي پوررکني صالحان

2,464,4572.83ابراهيم بروجردي

87,166,420100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  0.00  درصد از سود خالص

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

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

15,26321,913)30(

)1,526()2,200()31(

)763()1,052()27(

00--

)47()110()57(

12,92718,551)30(

911 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

سرمایه گذاری در سهام  شركت های پذیرفته شده در بورس 

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

 قیمت بازار

)م.ریال(

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری وضعیت پورتفوی

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

 قیمت بازار

)م.ریال(

افزایش

كاهش

)ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت سودآوری

دوره منتهی به   شرح

1395/09/30

قیمت تمام

)م.ریال(

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

سرمایه گذاری

سهم شركت

)م.ریال(

20.030بهای تمام شده139429,409مهندسي روان فن آور 298 100 159 1,471 3,086 3.44 1395 412 70 101 5,181 6,425 1,2444,557

0جمع 298 100 159 3,086 412 70 101 6,425 1,244

سرمایه گذاری در سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری وضعیت پورتفوی 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت سودآوری 

 شرح

1395/09/30

قیمت تمام

)م.ریال(

دوره منتهی به 

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

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 گذاری

سهم شركت

)م.ریال(

60.032,4600000.0000000بهای تمام شده13947,500مهندسي نصير کيانگر 0 0

6.329,8720000.0000000بهای تمام شده10,000فولدريزي قائم سپهر سپاهان 0 0

طراحي تامين وتجهيز قطعات گلپا با مسئوليت 
محدود

0.0000000.0000000بهای تمام شده0 0 0

0.0000000.0000000بهای تمام شده0کشت ودام بهينه پرور گلپايگان 0 0

12,33200000000جمع

1011 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

87,166 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

321501

1395/09/30

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

1395/09/301394/12/29واقعی دوره منتهی به 1395/12/30پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاری

جمع

20,614

0

0

22,549

0

0

3,494

0

0

22,54920,6143,494

سایر درآمد )هزینه های( متفرقه

1394/09/30واقعی دوره منتهی به 1394/12/29شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1395/09/30واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاری

977325627468سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانکها

001,6770ساير

5,6954,0746,3964,849درآمد اجاره

0000سود حاصل از فروش سهام

6,6724,3998,7005,317جمع

1111 از


