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نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

تجلي توسعه معادن و فلزاتبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي شرکت تجلي صنعت خودرو(سھامي عام)-قبل از مرحله بھره برداري شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 

يادداشتھاي توضیحي 1 تا 9 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ 

کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به گونه اي که اين صورتھا،  عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. 

استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت در صورتھاي 
مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطالعات افشاء شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، به 
قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به 
تھیه و ارائه صورتھاي مالي به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري،  بررسي 
مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و نیز 

ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است. 
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي، کافي و مناسب است. 

ھمچنین اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد الزم را به 
مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        

اظھار نظر

 
                            4. به نظر اين مؤسسه، صورتھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي شرکت تجلي صنعت خودرو(سھامي عام)-قبل از مرحله بھره برداري در تاريخ 29 

اسفندماه 1398 را از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد.  
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. شرکت فاقد يک برنامه مدون جھت انجام فعالیت ھاي سودآور و استفاذه از منابع مالي خود در راستاي موضوع فعالیت طبق اساسنامه مي باشد.

 
                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است :مفاد مواد 25 الي 27، 40، 114 و 115 

اصالحیه قانون تجارت درخصوص صدور اوراق سھام، تھیه دفتر سھام و توديع سھام وثیقه مديران در صندوق شرکت رعايت نشده است.
7. با عنايت به يادداشت توضیحي شماره 7 صورتھاي مالي، معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت طي سال مورد گزارش انجام نشده است.

8. گزارش ھیأت مديره درباره فعالیت و وضعیت عمومي شرکت که در رعايت مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت مي بايستي تھیه و به مجمع عمومي صاحبان سھام تقديم 
گردد، جھت بررسي به اين مؤسسه ارائه نشده است.

 
                        

سایر بندھای توضیحی

 
                            9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئین¬نامه¬ھا و دستورالعملھاي اجرايي 

مرتبط، در چارچوب چک¬لیست¬ھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به مورد بااھمیتي حاکي از عدم 
رعايت قوانین و مقررات ياد شده طي سال مورد گزارش، برخورد نگرديده است.
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ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

١٣٩٨/١٢/٢٩{{CompId:٩}}١٣٩٨/١٢/٢٩{{CompId:٩}}

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

٠٠٠پرداختنی ھای تجاری١١١١٠موجودی نقد

سرمایه گذاری  ھای
کوتاه مدت

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری٠٠٠

٠٠٠مالیات پرداختنی٩,٩٢٩٩,٩٢٩٠دریافتنی  ھای تجاری

٠٠٠سود سھام پرداختنی٠٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

پیش پرداخت ھا و
سفارشات

٠٠٠تسھیالت مالی٠٠٠

دارایی ھای نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری٩,٩۴٠٩,٩۴٠٠جمع دارایی ھای جاری

بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شدهدارایی  ھای غیرجاری
برای فروش

٠٠٠

٠٠٠جمع بدھی ھای جاری٠٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری٠٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری٠٠٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٠٠٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٠٠٠جمع بدھی ھای غیرجاری٠٠٠جمع دارایی ھای غیرجاری

٠٠٠جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

١٣٩٨/١٢/٢٩{{CompId:٩}}١٣٩٨/١٢/٢٩{{CompId:٩}}

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠سرمایه

٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری
شده برای فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول
گزارشگری

٠٠٠

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي
شرکت ھاي دولتي

٠٠٠

٠(۶٠)(۶٠)سود (زیان) انباشته

٩,٩۴٠٩,٩۴٠٠جمع حقوق صاحبان سھام

٩,٩۴٠٩,٩۴٠٠جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام٩,٩۴٠٩,٩۴٠٠جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٠٠٠درآمد سود سھام

٠٠٠درآمد سود تضمین شده



درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٠٠٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

٠٠٠ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٠٠٠جمع ھزینه ھای عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) عملیاتی

٠٠٠ھزینه ھای مالی

٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٠٠٠مالیات بر درآمد

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

٠٠٠سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده



درصد تغییراتواقعی سال مالی منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٠٠٠سود (زیان) خالص

٠(۶٠)(۶٠)سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠تعدیالت سنواتی

٠(۶٠)(۶٠)سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

٠٠٠سود سھام  مصوب

٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

٠(۶٠)(۶٠)سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

٠(۶٠)(۶٠)سود قابل تخصیص

٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

٠(۶٠)(۶٠)سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

حسابرسی شدهحسابرسی شده



واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

حسابرسی شدهحسابرسی شده

فعالیت ھای عملیاتی

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

٠٠٠سود سھام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت
تأمین مالی

٠٠٠

مالیات بر درآمد

٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه



واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٨/١٢/٢٩

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییرات

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

١١١١٠موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١١١١٠موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

درصد
به
کل

بھای
تمام
شده

درصد
به
کل

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

درصد
به
کل

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع

میلیون ریال٠ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

نام
شرکت

سرمایه
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم (ریال)

افزایش
(کاھش)



نام
شرکت

سرمایه
(میلیون ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

ارزش ھر
سھم (ریال)

افزایش
(کاھش)

٠٠٠٠٠٠٠جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

نام
شرکت

سرمایه
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده ھر
سھم (ریال)

٠٠٠جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورسبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

٠٠جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

سود(زیان) واگذاریکل مبلغ واگذاریقیمت واگذاری ھر سھم (ریال)کل مبلغ بھای تمام شدهبھای تمام شده ھر سھم (ریال)تعداد سھامنام شرکت

٠٠٠جمع


