
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

200,000سرمایه ثبت شده:نیرو تراز پي ريزشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:وصندوق14نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)کد صنعت

ثبت نشده نزد سازمانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

نیرو تراز پي ريزبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي شرکت نیرو تراز پي ريز (سھامي خاص) – قبل از بھره برداري در تاريخ 31 شھريور ماه 1400 و صورت¬ھاي سود و زيان، تغییرات 
در حقوق مالکانه و جريان¬ھاي نقدي آن، براي دوره مالي شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت¬ھاي توضیحي 1 تا 24 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين 

مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت¬ھاي مالي میان دوره اي با ھیئت مديره شرکت است. مسئولیت اين مؤسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت¬ھاي مالي 
يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است. 

                        



بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين مؤسسه،�براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل 

پرس و جو، 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 محدود تر 
از حسابرسي صورت¬ھاي مالي است و در نتیجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي 

شود و از اين رو، اظھار نظر حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        

نتیجه گیری

 
                            3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت¬ھاي مالي ياد شده در باال، از تمام جنبه ھاي با 

اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھي بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٠٠٠٠درآمدھای عملیاتی

٠٠٠٠بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٠٠٠٠سود (زيان) ناخالص

(١٨٢)(١١,٣۵۵)(۵,۶١٩)(١۵,٨۵۶)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٨٠٠ساير درآمدھا

٠٠٠٠سایر ھزینه ھا

(١٨٢)(١١,٣۵۵)(۵,۶١٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد
سرمایه گذاری ھا

٠٠٠٠

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(١٨٢)(١١,٣۵۵)(۵,۶١٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠٠سال جاری

--(۶۶١)(۵٩٠)٠سال ھای قبل

(١۵۵)(١٢,٠١۶)(۶,٢٠٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(١۵۵)(١٢,٠١۶)(۶,٢٠٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم



دوره منتھي بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠عملیاتی (ریال)

٠٠٠٠غیرعملیاتی (ریال)

٠٠٠٠ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٠٠٠٠سود (زيان) پايه ھر سھم

٩۶(٣,۴٣٣)(١,٧٧۴)(٧٩)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠,٠٠٠٣۵,٠٠٠٣۵,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

دوره منتھي بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

(١۵۵)(١٢,٠١۶)(۶,٢٠٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر
مالیات

٠٠٠٠

(١۵۵)(١٢,٠١۶)(۶,٢٠٩)(١۵,٨۴٨)سود (زيان) جامع سال



صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٢٩۶,۵٣٠١٣٢,۴١٣١۵۶,٠٩۴١٢۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٢٧)٩٠١٢٣۴٠۵دارایی ھای نامشھود

۵٠۵٠۵٠٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

١٠٠,٠٠٠٠٠سایر دارایی ھا

٣٩۶,۶٧٠١٣٢,۵٨۶١۵۶,۵۴٩١٩٩جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٨٨)۵۴۴۴٣۴۶۴سفارشات و پیش پرداخت ھا

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

١٣,٩٣٧۴,٩٣٠۴,۶۴٢١٨٣دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

١۴,٣٧٣١,٣۵۴١,٠۶۶٩۶٢موجودی نقد

٢٨,٣۶۴۶,٧٢٧۶,١٧٢٣٢٢

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢٨,٣۶۴۶,٧٢٧۶,١٧٢٣٢٢جمع دارایی ھای جاری

۴٢۵,٠٣۴١٣٩,٣١٣١۶٢,٧٢١٢٠۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٢٠٠,٠٠٠٣۵,٠٠٠٣۵,٠٠٠۴٧١سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(٢٢)(٣٠,٧۵٢)(٧٣,۵۶١)(٨٩,۴٠٨)سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

--۴,٢۴٨(٣٨,۵۶١)١١٠,۵٩٢جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

(١٠٠)۶٨٩١٧١,۶۶٨٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

٣٠٢,٠١٣١,٣١٨١,٣٨٢٢٢,٨١۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣٠٢,٧٠٢١٧٢,٩٨۶١,٣٨٢٧۵جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١١,٧۴٠۴,٨٨٨١۵٧,٠٩١١۴٠پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٠٠٠٠مالیات پرداختنی

٠٠٠٠سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

٠٠٠٠پیش دریافت ھا

١١,٧۴٠۴,٨٨٨١۵٧,٠٩١١۴٠



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/١٢/٣٠

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠٠

١١,٧۴٠۴,٨٨٨١۵٧,٠٩١١۴٠جمع بدھی ھای جاری

٣١۴,۴۴٢١٧٧,٨٧۴١۵٨,۴٧٣٧٧جمع بدھی ھا

۴٢۵,٠٣۴١٣٩,٣١٣١۶٢,٧٢١٢٠۵جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠۴,٢۴٨(٣٠,٧۵٢)٣۵,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

(٣٠,٧٩٣)٠(٣٠,٧٩٣)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

(٢۶,۵۴۵)٠(۶١,۵۴۵)٣۵,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي
مالي سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(١٢,٠١۶)(١٢,٠١۶)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠(١٢,٠١۶)٠(١٢,٠١۶)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠(١٢,٠١۶)٠(١٢,٠١۶)



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

(٣٨,۵۶١)٠(٧٣,۵۶١)٣۵,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

(١۵,٨۴٧)(١۵,٨۴٧)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

٠٠٠٠٠٠٠٠(١۵,٨۴٧)٠(١۵,٨۴٧)

٠٠سود سھام مصوب

١۶۵,٠٠٠٠٠٠٠١۶۵,٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠



افزایشسرمایهشرح
سرمایه در

جریان

صرف
سھام

صرف
سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید
ارزیابی

دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز
عملیات خارجی

سود
(زيان)

انباشته

سھام
خزانه

جمع
کل

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٠١١٠,۵٩٢(٨٩,۴٠٨)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مانده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٢,۶۶٠)(١۴,١٢١)(۴,٢۶٩)(١١٧,٨٢٣)نقد حاصل از عملیات

٠(۶۶١)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(٢,۶۶٠)(١۴,٧٨٢)(۴,٢۶٩)(١١٧,٨٢٣)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٢,٠٧٢)(٨,١٧١)(٧,۵٧٢)(١۶۴,۴٢٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

--٠٠(٢)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای
کوتاه مدت

٠٠٠٠

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به
دیگران

٠٠٠٠

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای
سرمایه گذاری

(١۶۴,۴٣١)(٧,۵٧٢)(٨,١٧١)(٢,٠٧٢)

(٢,٢٨۴)(٢٢,٩۵٣)(١١,٨۴١)(٢٨٢,٢۵۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

--٠١١,٧٠٨٢٣,٢۴٢دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٢٩۵,٢٧٣٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین



تجدید ارائه شده دوره منتھی بهدوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
١٣٩٩/٠۶/٣١

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین
مالی

٢٩۵,٢٧٣١١,٧٠٨٢٣,٢۴٢٢,۴٢٢

--٢٨٩(١٣٣)١٣,٠١٩خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١,٣۵۴١,٠۶۵١,٠۶۵٢٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

١۴,٣٧٣٩٣٢١,٣۵۴١,۴۴٢مانده موجودی نقد در پايان سال

١۶۵,٠٧٢٣١٣١,٠١۴۵٢,۶٣٩معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠


