برآورد درآمد هر سهم شرکت تولید و صادرات ریشمک
دز ایه گصازش بٍ طًز خالصٍ ي اجمالی ،پیص بیىی صًزت سًد ي شیان سال مالی مىتُی بٍ  1398/09/30ضسکت تًلید ي صادزات زیطمک
ازائٍ گسدیدٌ است .خالصٍ بسزسی مصبًز بٍ ضسح ذیل میباضد:


دز آخسیه گصاز ش مىتطسٌ تًسط ضرسکت ،ورسف ورسيش پرًدز ضریسیه بیران وبرٍ حىرًان می رًل اصر ی ضرسکت  4.5دالر در
َرس کی رً ي ح ررازٌ ضریسیه بیرران  3.9دالز دز َرس کی ررً مریباضرد .وررسف تسرییس ازش ودالز آمسیکررا دز ایره تی یررل 14,000
پریصبیىری ضرسکت دز  9ماَرٍ پایراوی سرال مرالی،

تًمان دزوظس گسوتٍ ضدٌ اسرت .مقرداز تًلیرد پرًدز ضریسیه بیران بساسرا

 950,000کی ًگسم ي ح ازٌ ضیسیه بیان  203,000کی ًگسم بسآيزد ضدٌ است.


َصیىررٍ مررًاد مسررتقیر م ررسوی بررسا تًلیررد  2,901,676کی ررًگسم زیطررٍ ضرریسیه بیرران ووررسف  45,244زیررال دز َررس کی ررً ،
 131 ,286می یررًن زیررال ،مرریباضررد .بررٍ مىظررًز میاس ر ٍ وررسف َصیىررٍ مررًاد مسررتقیر م ررسوی اش وررسف  3ماَررٍ مىتُرری بررٍ
 1397/12/30استفادٌ ضدٌ است.



بررسا َصیىررٍَررا حقررً ي دسررتمصد ي سررایسَصیىٍَررا اداز تطررکیالتی  20دزصررد وسر ت بررٍ سررال ق ررل اوررصایص دز وظررس
گسوتٍ ضدٌ است.



مطررابب بررا آخررسیه اطالحررات مىتطررسٌ تًسررط ضررسکت ،مطال ررات ازش ضررسکت بررا وررسف تسررییس ازش  117,165زیررال ودالز
آمسیکا دز تازیخ  ، 97/11/30م غ  56,605می یًن زیال میباضد.



ضسکت دز پایان سال مالی  97واقد َسگًوٍ بدَی بٍ سیسرتر براوکی کطرًز مری باضرد .لررا َصیىرٍ مرالی کماکران صرفس دزوظرس
گسوتٍ میضًد.



با دزوظس گسوته مفسيضات وً  ،سًد خالص پایٍ َس سُر 4,077 ،زیال بسآيزد میگسدد.
پیص بیىی سًد ضسکت دز تازیخ
ضسح

1398/09/30وم.زیال

دزامد حم یاتی

833.667

بُا تمام ضدٌ دزآمدَا حم یاتی

-498.887

سًدوشیان واخالص

876.877

َصیىٍ َا وسيش ،اداز ي حمًمی

-59.588

سایس اقالم حم یاتی

899.383

سًدوشیان حم یاتی

437.887

سایس دزآمدَاي َصیىٍ َا غیس حم یاتی

45.748

َصیىٍ مالی

3

سًدوشیان خالص

4.338.338

سًد خالص 9ماٍَ پایٍ َس سُر

6.986

سًدوشیان خالص پایٍ سٍ ماٍَ ق ل

757

سًد وشیان خالص پایٍ َس سُروزیال

7388

