بسمه تعالی
اطالعات سایت کدال در تاریخ 93/40/16


شکبير :اطالعات و صورت های مالی منتهی به 99/19/99

شرکت سود محقق شده هر سهم در سال گذشته را مبلغ  555ريال اعالم نموده است اين در انا ا اسنت کنه ه نسنبت هنه
آخري گزارش صورت های ما ا ( اساهرسا نشده ) يعنا 747ريال ها کاهش  52درصدی همراه هوده است.


فجر  :طالعات و صورتهای مالی مياندوره ای 3ماهه منتهی به 1393/03/31

شرکت امیر کبیر کاشان در جديدتري پیش هینا سه ماهه سود هر سهم خود هرای سال ما ا  39را ها  11درصد افنزايش هنه
میلغ  502ريال گزارش نموده است  .همچنی شرکت در  9ماهه نخست سال ما ا توانسته مبلغ  102ريال ( معادل  51درصد
) اي پیش هینا را محقق کند .داليل تعديل شرکت هه شرح زير ما هاشد :
 -1عمده فروش سه ماهه اول سال مرهوط هه قرداد شرکت گوهر طاليا پاسارگاد ما هاشد (اندود  555میلینارد رينال يعننا
ادود  %54فروش کل سال)که هاتوجه هه اينکه قرارداد اي شرکت هه پايان رسیده است ،ذا پیش هینا فنروش ننه ماهنه آتنا
هراساس  500000ت کارمزدی هانرخ متوسط  50500ريال و فروش غیرکارمزدی هانرخ  550000ريال محاسبه گرديده است
 -5درمردادماه  39هه مدت ادود يک ماه تو یدات شرکت هاهت تعويض وان مذاب در تعطیالت خواهد هود".
 -9پیش هینا عملکرد سال ما ا منتها هه  39/15/53نسبت هه عملکرد واقعا سال ما ا  35هه ترتین فنروش ( )19درصند
کاهش ،ههای تمام شده کاالی فروش ( )15درصد کاهش ،سود عملیاتا ( )50درصد کاهش و سود خا ص ( )17درصد کناهش
را نشان ما دهد.


خاور  :پيش بينی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29

خاور در  15ماهه واقعا سال  35زيان  559ريا ا هه ازای هر سهم محقق کرده است.آخري پنیش هیننا شنرکت هنرای سنال
مذکور زيان  943ريا ا هوده است.


سنوین  :افزایش سرمایه

سرمايه گذاری اقتصاد نوي قصد دارد سرمايه خود را در مراله اول از  400،000میلیون ريال هنه  000،000میلنوي رينال از
محل مطا بات و آورده نقدی افزايش دهد 77.درصد اي افزايش سرمايه از محل مطا بات و  59درصد از محل آورده نقدی منا
هاشد در مراله دوم نیز سرمايه خود را از  000،000میلیون ريال هه  1،500،000میلیون ريال افزايش خواهد داد کنه از محنل
آورده نقدی ست.

شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند

