
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

10,000سرمایه ثبت شده:تجلي توسعه معادن و فلزاتشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:تجلي( ھلد تجلي معادن )نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)139904کد صنعت

ثبت شده پذیرفته نشدهوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

تجلي توسعه معادن و فلزاتبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي شرکت تجلي توسعه معادن وفلزات(سھامي عام)شامل صورتھاي وضعیت مالي به تاريخ 31 شھريور ماه 1399 و صورت ھاي سود و 

زيان ،تغییرات درحقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي آن براي دوره میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي1 تا 19 پیوست، مورد بررسي اجمالي 
اين موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورت ھاي مالي میان دوره اي با ھیئت¬مديره شرکت است. مسئولیت اين موسسه، بیان نتیجه¬گیري درباره صورت ھاي مالي 

يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است. 
                        



بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل 

پرس وجو، عمدتا  از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش ھاي تحلیلي و ساير روش ھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از 
حسابرسي صورت ھاي مالي است و درنتیجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ¬مي شود و 

ازاين رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند. 
                        

نتیجه گیری

 
                            3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتھاي مالي يـاد شده در باال ، از تمام جنبه¬ھاي 

بااھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 
 
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            4. سرفصل سرمايه گذاريھاي بلندمدت به شرح يادداشت توضیحي شماره 9 صورتھاي مالي مشتمل بر مبلغ 312.000 میلیون لایر بھاي تمام شده 

سرمايه گذاري در 30% سھام شرکت صبا امید غرب خاورمیانه مي باشدکه مبلغ  2.165میلیون لایر سرقفلي منعکس تحت سرفصل فوق بر اساس سھم گروه از خالص ارزش 
دفتري دارايیھا درزمان تحصیل سرمايه گذاري، محاسبه شده و ارزش منصفانه خالصدارايي ھا درنظر گرفته نشده است.نتیجه گیري اين موسسه در اثر مفاداين بند تعديل 

نشده است .رررررر
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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

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١١,٨۶٠,۴١٨٠پرداختنی ھای تجاری۵,۶۴۴١١۵١,٢٠٩موجودی نقد

سرمایه گذاری  ھای
کوتاه مدت

٠٠٠پرداختنی ھای غیرتجاری٠٠٠

٠٠٠مالیات پرداختنی(۴٣)۵,۶۵٢٩,٩٢٩دریافتنی  ھای تجاری

٠٠٠سود سھام پرداختنی٠٠٠دریافتنی  ھای غیرتجاری

پیش پرداخت ھا و
سفارشات

٠٠٠تسھیالت مالی٠٠٠

دارایی ھای نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١١,٢٩۶٩,٩۴٠١۴جمع دارایی ھای جاری



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال
مالی قبل

درصد
تغییرات

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩

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

٠٠٠

١١,٨۶٠,۴١٨٠جمع بدھی ھای جاری٠٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت

بدھی ھای غیرجاری١١,٨۵٠,٩١٣٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری۵۵١٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت٢,٨۵۵٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

٠٠٠جمع بدھی ھای غیرجاری١١,٨۵۴,٣١٩٠جمع دارایی ھای غیرجاری

١١,٨۶٠,۴١٨٠جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

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

٧,٩٠۵(۶٠)(۴,٨٠٣)سود (زیان) انباشته

(۴٨)۵,١٩٧٩,٩۴٠جمع 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

١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٨/١٢/٢٩

١١,٨۶۵,۶١۵٩,٩۴٠١١٩,٢٧٢جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١١,٨۶۵,۶١۵٩,٩۴٠١١٩,٢٧٢جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٠٠٠٠درآمد سود سھام

٠٠٠٠درآمد سود تضمین شده

٠٠٠٠سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٠٠٠٠جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

٠--٠(۴,٧٨٣)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

٠٠٠٠سایر ھزینه ھای عملیاتی

٠--٠(۴,٧٨٣)جمع ھزینه ھای عملیاتی

٠--٠(۴,٧٨٣)سود (زیان) عملیاتی

٠٠٠٠ھزینه ھای مالی

۴٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

٠--٠(۴,٧۴٣)سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٠٠٠٠مالیات بر درآمد



واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠--٠(۴,٧۴٣)سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

٠--٠(۴,٧۴٣)سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

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

٠٠٠٠

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

٠٠٠٠

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

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

٠٠٠٠

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

٠٠٠٠

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

٠--٠(۴,٧۴٣)سود (زیان) خالص

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

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

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

٠٠٠٠سود سھام  مصوب

٠٠٠٠تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

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

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام



واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

(۶٠)٧,٩٠۵(۶٠)(۴,٨٠٣)سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

(۶٠)٧,٩٠۵(۶٠)(۴,٨٠٣)سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

٠--٠(۴٧۴)سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠١٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

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

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

فعالیت ھای عملیاتی

٠--٠(٣,٢٧٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

٠--٠(٣,٢٧٣)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

٠٠٠٠سود پرداختی بابت استقراض

٠٠٠٠سود سھام پرداختی

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

٠٠٠٠



واقعی دوره منتھی بهشرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٨/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٨/١٢/٢٩

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

مالیات بر درآمد

٠٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠--٠(۵١١)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

٠--٠(۵۵١)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٩,٩۶٨٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

٨,٩٠۶٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۵,۶٣٣٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی

۵,۶٣٣٠٠خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

١١١١٠١١موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

۵,۶۴۴١١۵١,٢٠٩١١موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید



از کل مبلغ ثبت شده در استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص، مبلغ ۴٠ میلیون ریال بابت دریافت نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا میباشد.

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 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

ساخت
محصوالت

فلزي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١,٨۵٠,٩١٣٢١١,٨۵٠,٩١٣٠٠٠١١,٨۵٠,٩١٣١٠٠٢١١,٨۵٠,٩١٣١٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١,٨۵٠,٩١٣٢١١,٨۵٠,٩١٣٠٠٠١١,٨۵٠,٩١٣١٠٠٢١١,٨۵٠,٩١٣١٠٠جمع

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)

٠٠٠٠٠٠٠جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سودانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
و برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و

وابسته
تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

بھای تمامتعداد سھام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام
شده ھر سھم

(ریال)



سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی
ھر سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سودانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
و برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و

وابسته
تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

بھای تمامتعداد سھام
شده

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

بھای تمام
شده ھر سھم

(ریال)

صبا امید غرب
خاورمیانه

١,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠٣١٢,٠٠٠٣٠٣١٢,٠٠٠١٠۴,٠٠٠

صنايع آھن و فوالد
سرمد ابر کوه

١١,٠٠٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠٠٣٨۴,٩٩٠,٠٠٠١١,۵٣٨,٩١٣٣۵١١,۵٣٨,٩١٣٢٩,٩٧٢

٠١١,٨۵٠,٩١٣١١,٨۵٠,٩١٣جمع

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

٣,٠٠٠,٠٠٠١٠۴,٠٠٠٠٣١٢,٠٠٠صبا امید غرب خاورمیانه

٣٨۴,٩٩٠,٠٠٠٢٩,٩٧١٠١١,۵٣٨,٩١٣صنايع آھن و فوالد سرمد ابر کوه

٠١١,٨۵٠,٩١٣جمع

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


