
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
2,000,000 میلیون ریال 

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی نشده(

601051 كد صنعت: توريلتوكا ریل نماد: سرمايه ثبت شده:شركت: 434201شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/12/291395/12/301396/12/291395/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

7,19259,371)88( 1,088,750819,26633      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

58,1820-- )1(462,742466,617      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

446,722555,540)20( )14(135,054156,924      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

854,886852,0390 197,615123,70760      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

21,72573,167)70( --0100,000      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

42,9102,6231,536 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

1,431,6171,542,740)7(       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 1,884,1611,666,51413جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

800,836509,83557 --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

1,007,0851,147,782)12( --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

47,30347,3030 --00      پیش دریافت های غیرجاری      سرمایه گذاری در املک

323512)37( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

1,414,7121,293,1419 10,3158,34224      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

00-- 10,3158,34224      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

3,270,2592,998,5739 1,894,4761,674,85613      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

2,000,0002,000,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

135,451116,40416      اندوخته قانونی      
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--00      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

)10(671,949750,053      سود )زیان( انباشته      

)2(2,807,4002,866,457جمع حقوق صاحبان سهام      

4,701,8764,541,3134 4,701,8764,541,3134جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1395/12/30حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29حسابرسی نشده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

3,056,5162,775,07310درآمدهای عملیاتی

23)2,206,892()2,714,343(بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

)40(342,173568,181سود )زیان( ناخالص

18)30,658()36,304(هزینه های فروش، اداری و عمومی

)98(321,675سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

)43(305,901539,198سود )زیان( عملیاتی

0)13,786()13,723(هزینه های مالی

)1(174,596176,019سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

--)36,691(13,533سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)28(480,307664,740سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)35()153,450()99,364(مالیات بر درآمد

)25(380,943511,290سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

)25(380,943511,290سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
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--گردش حساب سود )زیان( انباشته

)25(380,943511,290سود )زیان( خالص

750,053704,3286سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

--00تعدیلت سنواتی

750,053704,3286سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

0)440,000()440,000(سود سهام  مصوب

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

310,053264,32817سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)11(690,996775,618سود قابل تخصیص

)25()25,565()19,047(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

)10(671,949750,053سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)26(190256سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

2,000,0002,000,0000سرمایه
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 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 29/12/1396 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها شامل 10 ميليارد ر سود سهام شرکت هاي فرعي توکا کشش و بهين ربل بر اساس مصوبه مجمع عمومي  مورخ 1397/02/29  اين شرکت 
ها بوده است. و سود سهام شرکت آسيا سير ارس پس از برگزاري  مجمع عمومي مورخ 1397/02/08 اين شرکت به اطلع سهامداران محترم خواهد رسيد.

ماليات اين دوره  شامل 35 ميليارد ماليات قطعي سنوات قبل) سال قبل 56 ميليارد ر  (مي باشد که بر اساس بخش نامه سازمان حسابرسي در اين بخش لحاظ گرديده است.
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درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  29/12/1396

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

30/12/1395

--فعالیت های عملیاتی

291,454 640,863120جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

291,454 640,863120جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

11,702 21,06780سود سهام دریافتی

(13,786) 0(13,723)سود پرداختی بابت استقراض

0 --0سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(233,105) 16(271,474)سود سهام پرداختی

(235,189) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(264,130)12

--مالیات بر درآمد

(62,766) (15)(53,529)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

177 (29)125وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(159,540) 6(169,238)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(472) (96)(20)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

151,831 282,41386وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

75,814 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(106,353) (8)(97,662)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
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0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(38,543) --15,618جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(45,044) --338,822جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

300,000 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(245,962) 59(391,001)بازپرداخت اصل استقراض

54,038 --(391,001)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

8,994 --(52,179)خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

50,377 59,37118موجودی نقد در ابتدای دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

59,371 (88)7,192موجودی نقد در پایان دوره

0 --0مبادلت غیرنقدی
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