
سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

هیئت مدیره توكا رنگ فولد سپاهان

تعدیل نشده)مقبول( نظر حسابرس :

متن کامل شماره بند

صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت توکا رنگ فولد سپاهان)سهامي عام( براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1396، همراه با ساير اطلعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد 

حسابرسي" رسيدگي به اطلعات مالي آتي" مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت اطلعات مالي  پيش بيني شده و مفروضات مبناي تهيه آن با هيات مديره شرکت است.

1

بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنايي معقول براي تهيه اطلعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علوه، به نظر اين 

موسسه، صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

2

به دليل محدوديت هاي حاکم بر فروش، ميانگين رشد نرخ فروش پيش بيني شده بالغ بر 5 درصد و پيش بيني افزايش بهاي مواد اوليه مصرفي بالغ بر 17 درصد مي باشد. در اين راستا نيل به افزايش حجم و نرخ فروش برآوردي 

متأثر از سياست هاي خريدار عمده محصولت شرکت مي باشد.

3

تحقق جريان وجوه نقد ورودي ناشي از افزايش سرمايه پيش بيني شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصويب مجمع فوق العاده صاحبان سهام مي باشد. 4

نتايج واقعي احتمال  متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوت هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. 5

25بهمن1395تاریخ تهیه گزارش:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین تراز آریا

زمان شماره عضویت امضا كننده سمت

16:09:28 1395/12/11 800248 اصغر حمصیان اتفاق شریک موسسه آئین تراز آریا

16:12:19 1395/12/11 811094 اكبر هاشمیان مدیر موسسه آئین تراز آریا

124 از
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كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :
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●

●

1395/11/17

1396/12/29

توکا رنگ فولد سپاهان به پیوست اطلعات مالی آتی شرکت

شامل اجزای زیر ارائه می شود.مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ

صورت سود و زیان پیش بینی شده

یادداشت های توضیحی :

الف . اهم رویه های حسابداری

ب . خلصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . یادداشت های مربوط به اقلم مندرج در صورت اطلعات مالی آتی و سایر اطلعات مالی آتی

 به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده استدر راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلعات مالی آتی پیوست در تاریخ

موظف / غیرموظفسمتنام

غیرموظفرئیس هیئت مدیرهمحمد حسین عسگری لمجیری

موظفعضو هیئت مدیرهسید مهرزاد میرهادی

غیرموظفعضو هیئت مدیرهمحمد ناظمی هرندی

موظفعضو هیئت مدیرهمحمد صفائی راد

غیرموظفعضو هیئت مدیرهفرامرز مظاهری سیچانی

224 از
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درصد مالکیتتعداد سهامنام سهامدار

محمد صفایی رادمدیر عامل :

38100005.44شرکت راهبران فولد اصفهان

38522135.5شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا)سهامی خاص(

53655927.67شرکت سرمایه گذاری توکا فولد

974670513.92شرکت آتیه فولد نقش جهان

1953284227.9شرکت توکا تولید اسپادان

2769264839.56سایر

توضیحات:

1395

-1 با توجه به اینكه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملكرد سالنه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود، ضروریست

آخرین اطلعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلعات و نیز اطلعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.در جداول پیوست، در ستون سال

دارد، ضروریست دلیل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.1395تغییر بااهمیتی نسبت به اطلعات سال1396-2 در مواردی که اطلعات پیش بینی سال

324 از
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330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

صورت سود زیان پیش بینی شده 

دلیل تغییراتشرح درصد تغییرات 1396/12/291395/12/30
درصد نسبت

 به فروش

درصد نسبت

 به فروش

100182,60710020فروش خالص و درآمد ارایه خدمات 220,000

20)79()144,558()79(بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده )174,017(

2138,0492121سود )زیان( ناخالص 45,983

13)5()9,931()5(هزینه های اداری، عمومی و فروش )11,225(

0000درآمد سرمایه گذاریها - عملياتی 0

)386(03430خالص سایر درآمدها و هزینه های عملياتی )980(

1528,4611619سود )زیان( عملياتی 33,778

)23()2()3,878()1(هزینه های مالی )3,000(

0000درآمد سرمایه گذاریها - غير عملياتی 0

)53(13,0592خالص سایر درآمدها و هزینه های غيرعملياتی 1,440

1527,6421517سود )زیان( عمليات در حال تداوم قبل از ماليات 32,218

157)1()1,129()1(ماليات بر درآمد )2,900(

1326,5131511سود )زیان( عمليات در حال تداوم 29,318

0000سود )زیان( عمليات متوقف شده قبل از ماليات 0

0000اثر مالياتی 0

1326,5131511سود )زیان( خالص 29,318
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330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

0390013سود )زیان( هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- عملياتی )ریال( 441

0100)11(0سود )زیان( هر سهم ناشی از عمليات در حال تداوم- غير عملياتی )ریال( )22(

0000سود )زیان( خالص هر سهم ناشی از عمليات متوقف شده )ریال( 0

0379011سود )زیان( خالص هر سهم )ریال( 419

3270,000380سرمایه 70,000

272246سود سهام پيشنهادی هر سهم )ریال(

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

1393/12/29شرح 1394/12/291392/12/29

319711سود )زیان( واقعی هر سهم )ریال( 350

257667آخرین سود تقسيمی پيشنهادی هيئت مدیره برای هر سهم )ریال( 213

257667سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم )ریال( 230

70,00045,000سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع )ميليون ریال( 70,000
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سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

اهم رویه های حسابداری

به طور یكنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.1395/06/31رویه های  حسابداری  در تهیه  این اطلعات  با رویه های بكارگرفته شده در تهیه  صورتهای  مالی  دوره منتهی به

خلصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

که مبنای تهیه این اطلعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:1396/12/29خلصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به

نرخ و حجم فروش

نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولت به شرح زیر است:میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولت در پیش بینی سال مالی

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام محصول

1396/12/29

515انواع رنگهاي صنعتي)کويل کوتينگ(

توقف یا بهره برداری

تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ایدر ماه سالواحدظرفیتنام محصولنوع

تغییرات هزینه ها

نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی 1396/12/29

حقوق و دستمزد

تغییر تعداد كاركنان )درصد(تغییر نرخ )درصد(نوع

140توليدی

140اداری و فروش

624 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :
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330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

مواد اولیه

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام مواد اولیه

1629مواد اوليه

افزایش سرمایه

)میلیون ریال( اقدام به افزایش سرمایه نماید.به مبلغبه پیشنهاد هیئت مدیره از محلشرکت در نظر دارد در سال 70000اورده نقدی و مطالبات 1396/12/29

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

ظرفیت

واحد سنجششرح

ظرفیت پیش بینی شدهظرفیت عملیظرفیت اسمی

سالسالسالسالسالسال 139613961396 139513951395

001,610,0001,405,0001,610,0001,405,000کیلوگرمانواع رنگهاي صنعتي)کويل کوتينگ(

 افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

تاریخ بهره برداریپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ راه اندازی آزمایشیظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

انواع رنگهاي صنعتي)کويل 
کوتينگ(

000

724 از
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كاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

دلیل توقفتاریخ راه اندازی مجددپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ توقفظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

انواع رنگهاي صنعتي)کويل 
کوتينگ(

000

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

-

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدمقایسه اطلعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

)دو سال قبل( )سه سال قبل(سالسال

واقعی

تجدید ارائه شدهتجدید ارائه شده

واقعی شرح

)اولین پیش بینی()پائینترین پیش بینی()بالترین پیش بینی()آخرین پیش بینی()اولین پیش بینی()پائینترین پیش بینی()بالترین پیش بینی()آخرین پیش بینی( 

1394

1394/12/191394/09/301394/09/30

1393

150,184138,000138,000138,0000156,9270000فروش

0000)125,205(0)110,772()110,772()110,772()121,136(بهای تمام شده

22,99221,12221,12221,122025,5630000سود عملياتی

24,54720,70520,52520,525021,2590000سود )زیان( خالص

35129629329303040000سود )زیان( هر سهم

70,00070,00070,00070,000070,0000000سرمایه

824 از
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كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :
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پیش بینی فروش و درامد خدمات

واحد سنجشنام محصول
سود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدارسود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدار

سالسال 13961395

درصد نسبت به كل 

فروش

درصد نسبت به كل 

فروش

00.000000.0000فروش داخلی

1,610,000136,646.00220,00045,9831,405,000129,969.00182,60738,049کیلوگرمانواع رنگهاي صنعتي)کويل کوتينگ( 100100

1,610,0000.00220,00045,9831,405,0000.00182,60738,049جمع فروش داخلی 100100

1,610,0000.00220,00045,9831,405,0000.00182,60738,049جمع فروش

00.000000.0000درآمد حاصل از ارایه خدمات

00.000000.0000درآمد حاصل از فعاليتهای بازرگانی

00.000000.0000برگشت از فروش و تخفيفات

جمع خالص فروش و درآمد خدمات / 
سود ناخالص

1,610,0000.00220,00045,9831,405,0000.00182,60738,049

924 از
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كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدبهای تمام شده كالی فروش رفته

درصد تغییرات1396/12/291395/12/30شرح

130,360104,55225مواد مستقيم مصرفی

5,2574,61214دستمزد مستقيم توليد

39,06834,34514سربار توليد

174,685143,50922جمع

000هزینه جذب نشده در توليد

174,685143,50922جمع هزینه های توليد

000کاهش )افزایش( موجودی كالی در جریان ساخت

000ضایعات غيرعادی

174,685143,50922بهای تمام شده كالی توليد شده

)7(13,91914,968موجودی كالی ساخته شده اول دوره

5)13,919()14,587(موجودی كالی ساخته شده پایان دوره

174,017144,55820بهای تمام شده كالی فروش رفته

000بهای تمام شده فعاليت های بازرگانی

000بهای تمام شده خدمات ارایه شده

174,017144,55820بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده

1024 از
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گردش موجودی كال

واحد سنجششرح

سال

فروشتولیدفروشتولیدموجودی اول دوره موجودی پایان دورهموجودی اول دوره

1396سال

تعداد
بهای تمام شده

میلیون ریال
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ریال
تعداد

بهای تمام شده
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ریال
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ریال
تعداد

بهای تمام شده
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ریال

1395

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال

بهای تمام شده
تعداد

میلیون ریال

بهای تمام شده
تعداد

تعدیلتتعدیلت

انواع رنگهاي صنعتي)کويل 
کوتينگ(

135,53714,9681,405,000143,5091,405,000135,53713,9191,610,000174,685135,53714,5871,610,000174,017کیلوگرم 144,558 00 0 0

135,53714,9681,405,000143,5091,405,000135,53713,9191,610,000174,685135,53714,5871,610,000174,017جمع 144,558 00 0 0

موجودی اول دورهموجودی اول دوره خرید طی دورهخرید طی دوره موجودی پایان دورهمصرفمصرف

سالسال

واحد 

سنجش شرح

نرخمقدار
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ

1396

خرید

1395

تعدیلت

میلیون ریال

مبلغ
مقدار

تعدیلت

میلیون ریال

مبلغ
مقدار

خرید داخلی

313,45587,926.0027,5611,212,68969,195.0083,9121,428,885104,55297,25971,161.006,9211,561,94180,172.00125,2241,642,200130,36017,000105,000.001,785کیلوگرممواد اوليه 00

313,45527,5611,212,68983,9121,428,885104,55297,2596,9211,561,941125,2241,642,200130,36017,0001,785جمع 00

توضیحات:

1124 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی سربار تولید

1395/12/30 1396/12/29 درصد تغییراتشرح

10,8309,50014حقوق و مزایا

1,5001,30015هزینه انرژی

7,4134,60861مواد

6,4905,90010استهلك

7,4356,8698سایر هزینه ها

)12(5,4006,168هزينه هاي تعميرات وبسته بندي

39,06834,34514جمع سربار توليد

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدوضعیت كاركنان

سال13961395سال

متوسط تعداد کارکنان )نفر(متوسط تعداد کارکنان )نفر(

جمع حقوق

و مزایا 

جمع حقوق

و مزایا 
دایم

موقت )از قبیل قراردادی و 

برون سپاری(
دایمجمع

موقت )از قبیل قراردادی و

برون سپاری(
جمع

شرح

0383816,0870383814,112کارکنان بخش توليد

010106,630010105,813کارکنان اداری، عمومی و فروش

0484822,7170484819,925جمع

1224 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

1395/12/30 1396/12/29 درصد تغییراتشرح

6,6305,81314حقوق و مزایا

000انرژی

857710استهلك

000آگهی و تبليغات

000بيمه و عوارض

000حسابرسی

44040010اجاره

000حق العمل کاری و کميسيون فروش

000مطالبات مشکوک الوصول

000پاداش هيئت مدیره

1,2001,04115حمل و نقل

2,1001,90011سایر هزینه ها

55050010حق مشاوره

22020010تعالي سازماني

11,2259,93113جمع

1324 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های عملیاتی

1395/12/30 1396/12/29 شرح

سایر درآمدهای عملياتی

00سود فروش ضایعات

00سود فروش مواد اوليه

120343سایر

120343جمع سایر درآمدهای عملياتی

سایر هزینه های عملياتی

00هزینه های جذب نشده در توليد

00زیان کاهش ارزش موجودی ها

00زیان تسعير ارز

0)1,100(سایر

0)1,100(جمع سایر هزینه های عملياتی

343)980(جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملياتی

1424 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشددرآمد سرمایه گذاری ها

درصد تغییرات1395/12/301396/12/29شرح

0درآمد سود سهام 00

0سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها 00

0ذخيره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها 00

0سود سپرده های بانکی 00

0سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی 00

0ذخيره تغييرات ارزش سرمایه گذاری ها 00

0سایر 00

0جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها 00

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت

1396

وضعیت سود آوریوضعیت سود آوریوضعیت پرتفوی وضعیت پرتفوی

سال 

منتهی به
سرمایه

)م.ریال(

روش نگهداری 
حساب سرمایه 

گذاری

درصد 

مالكیت

قیمت  
تمام شده
)م.ریال(

درآمد هر 
سهم
)ریال(

درآمد نقدی 
هر سهم
)ریال(

سهم شرکت 
سرمایه گذاری

)م.ریال(

سهم شرکت 
سرمایه گذاری

)م.ریال(

درآمد نقدی 
هر سهم
)ریال(

درآمد هر 
سهم
)ریال(

قیمت  
تمام شده
)م.ریال(

درصد 

مالكیت

روش نگهداری 
حساب سرمایه 

گذاری

سرمایه

)م.ریال(

سال 

منتهی به

1395

ارزش 

اسمی

ارزش 

اسمی

1524 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

نام شرکت

1396

وضعیت سود آوریوضعیت سود آوریوضعیت پرتفوی وضعیت پرتفوی

سال 

منتهی به
سرمایه

)م.ریال(

روش نگهداری 
حساب سرمایه 

گذاری

درصد 

مالكیت

قیمت  
تمام شده
)م.ریال(

درآمد هر 
سهم
)ریال(

درآمد نقدی 
هر سهم
)ریال(

سهم شرکت 
سرمایه گذاری

)م.ریال(

سهم شرکت 
سرمایه گذاری

)م.ریال(

درآمد نقدی 
هر سهم
)ریال(

درآمد هر 
سهم
)ریال(

قیمت  
تمام شده
)م.ریال(

درصد 

مالكیت

روش نگهداری 
حساب سرمایه 

گذاری

سرمایه

)م.ریال(

سال 

منتهی به

1395

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

ارزش 

اسمی

ارزش 

اسمی

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی

1395/12/30 1396/12/29 شرح

00سود )زیان( فروش دارایی های ثابت

00سود )زیان( فروش سایر دارایی ها

00خالص درآمد اجاره

440500سایر درآمدها

00سایر هزینه ها

1,0002,559سود حاصل از سپرده هاي بانکي

1,4403,059جمع

1624 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

تسهیلت مالی دریافتی

نرخ سود )درصد(نوع قرارداد / تامین مالی
سال

ماندهافزایش ) كاهش(مانده

هزینه های مالی هزینه های مالی  سال 13951396

13951396
درصد تغییرات 

000000تسهيلت مالی دریافتی از بانکها:

23)3,000()3,878(0000تسهيلت

000)3,878()3,000(0

000000تسهيلت مالی دریافتی از سایر منابع:

000000سهامدار عمده

000000سایر اشخاص

000000شرکت های گروه

000000سایر اشخاص وابسته

000000

0)3,000()3,878(000جمع تسهيلت مالی ریالی

000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی

23)3,000()3,878(000هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

1724 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

نرخنوع ارزتسهیلت مالی ارزی
مبلغ ارزی

افزایش )كاهش(

معادل ریالیمعادل ارزیمعادل ریالیمعادل ارزی

هزینه های مالیهزینه های مالی 13951396

13951396
معادل ریالی نرخ برابرینرخ برابرینرخ برابری

درصد 

تغییرات

000000000شرکت های گروه 000

000000000سایر اشخاص وابسته 000

000000000سایر اشخاص 000

000000000جمع تسهيلت مالی ارزی 0000

000000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی 000

هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و 
زیان

000000000 000

جمع مانده تسهيلت /هزینه مالی انتقالی به 
سود و زیان

0000000)3,878()3,000( 0000

1824 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

هزینه مالیات

1396هزینه مالیات 1395

2764232218سود )زیان( قبل از کسر ماليات

درآمدهای معاف از ماليات

)1000()2559(سود سپرده های بانکی

00درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

00معافيت فروش صادراتی

00درآمدهای با ماليات مقطوع

)18329()20066(سایر

501712889درآمد مشمول ماليات

22.522.5نرخ ماليات

11292900ماليات بر درآمد

1924 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

ذخیره مالیاتمالیات پرداخت شدهمالیات قطعیمالیات تشخیصیمالیات ابرازیدرآمد تشخیصیسود )زیان( ابرازیسال

1395/12/3032,21812,8892,9000002,900

1394/12/2925,5014,2409542,5122,5122,5120

1393/12/2923,6885,5551,3892,4472,4292,4290

1392/12/2933,59336,6601,6099,3649,4249,4240

1391/12/3014,29314,4223,1234,6173,6823,6820

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

2024 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیازطرح و نحوه تامین آن

شرح
مبلغ

ریالی

مبلغ ارزی

معادل
ارزی

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه

نوع ارز
معادل
ریالی

جمع

هزینه های انجام شده

مبلغ ارزیمبلغ ارزی

1396برآورد هزینه ها در سال مالی

تاریخ

شروع

تاریخ

بهره

برداری

اثرات

سودآوری

هر سهم

)ریال(
جمع

معادل
ریالی نوع ارز

معادل
ارزی

مبلغ

ریالی
جمع

معادل
ریالی نوع ارز

معادل
ارزی

مبلغ

ریالی

درصد

پیشرفت

کار

000000000جمع

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

مخارج تامین مالی به مبلغ                    میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به

تخصیص یافته است.

2124 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدصورت منابع و مصارف نقدی

1395/12/30 1396/12/29 درصد تغییراتشرح

--دریافت ها:

149,600130,05115فروش و پيش دریافت

11,0006,84561وصول مطالبات تجاری

)31(15,40022,246وصول سایر مطالبات

1,00083620بازده دریافتی سرمایه گذاری ها

000فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غيرجاری

)100(02,550استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار

15,00000دریافت تسهيلت

39,77400افزایش سرمایه

1,0001,0000سایر دریافت ها

232,774163,52842جمع دریافت ها

--پرداخت ها:

49)79,685()118,963(خرید مواد اوليه

15)1,300()1,500(خرید انرژی

6)19,925()18,741(حقوق و دستمزد و مزایای كاركنان

4)2,878()3,000(سود پرداختی بابت تامين مالی

2224 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

2,700)2,500()70,000(خرید و ایجاد دارایی های ثابت

000ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری ها

000پرداخت بدهی ها

100)16,100(0پرداخت سود سهام

25)901()1,129(پرداخت ماليات عملكرد

46)27,713()15,000(بازپرداخت اصل تسهيلت

79)12,000()2,500(سایر پرداخت ها

42)163,002()230,833(جمع پرداخت ها

1,941526269مازاد )كسری(

5,4134,88711مانده وجه نقد اول دوره

7,3545,41336مانده وجه نقد پایان دوره

2324 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 70,000 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/12/29)حسابرسی شده(

330509242251شتوکاتوکا رنگ فولد سپاهان

صورت منایع و مصارف ارزی

شرح
نرخ برابریمبلغ ارزنوع ارز

معادل ریالی

)میلیون ریال(
نرخ برابریمبلغ ارزنوع ارز

معادل ریالی 

)میلیون ریال(

1395سال1396سال

000000 عایدات ارزی

000000 ارائه خدمات

000000 سایر عایدات ارزی

000000 جمع عایدات ارزی

000000 مصارف ارزی

000000 لوازم یدکی و قطعات

000000 هزینه های سرمایه ای

000000 سایر مصارف ارزی

000000 جمع مصارف ارزی

000000 مازاد )كسري( عايدات بر مصرف ارز

توضیحات:

2424 از


