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Kielet ja käännössuunta 

 persiasta suomeen 

     

Aihepiiri (aukt3) 

 talouselämä 

  

Käännöstehtävä 

  

1. Käännettävä teksti 
 

 Seuraavalla sivulla. 

 Lähde: https://www.zoomit.ir/images/93/03/SG_Annual_Report_2014.pdf  

 

 

2. Käännöksen käyttötarkoitus 
  

Yhtiön toimintakertomus osakkeenomistajia varten. 

 

 Huom! Käännökseen ei saa kirjoittaa vakuuslauseketta eikä nimeä! 
 Vakuuslausekkeen tai nimen kirjoittaminen käännökseen johtaa 
 tutkintosuorituksen hylkäämiseen. 
 

 Käännettävän tekstin pituus 2049 merkkiä  

 

https://www.zoomit.ir/images/93/03/SG_Annual_Report_2014.pdf


 
 
 

سهام صاحبان عمومی مجمع به ومديرعامل مديره هيأت ساالنه گزارش  
  2015 مالی دوره برای

 
های  صورت ،, گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونیاین گزارش ساالنه شامل گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 براساس بوده و محتوای آن اصلی وگروه ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد شرکت ،مالی شرکت اصلی و شرکت های گروه
قانون تجارت و بندهای اصالحیه آن تهیه شده است. 232مفاد ماده   

دردوره مالی  آنعملیاتی و خالص حجم تجاری شرکت و سود  ،و ارزی تجاری ،ایط اقتصادیعلیرغم ناپایدار بودن شر
در این دوره نیزشرایط ناپایداراقتصادی ادامه یافت و در مواردی  ند.نسبت به آنچه انتظار می رفت رشد بهتری داشت مربوطه

خصوصا درمقطع انتهایی  نیز شد درحالی که شرایط تجاری دربازاراروپامیقتر ع تجاری درحال رشد بازارهایوبه ویژه در
مالی تلفیقی صورت و % رشد داشت5حجم معامالت شرکت اصلی نسبت به دوره ماقبل آن حدود  یافت. دوره مالی بهبود

دربازارداخلی بود ولی  وجایگاه برند بدلیل مزیت رقابتیشرکت اصلی بیشتر فروششد امیدوارکننده ای داشت. رشد شرکت ر
  حجم صادرات نسبت به دورهای مالی گذشته رشد منفی داشت.

 

 حسابرسی:
دوره های مالی گذشته قابل  مالی شرکت باداده های قید شده درتصفیه حساب امورحسابرسی توسط منابع داخلی انجام گرفته و

نیز مقایسه هستند. ترازنامه مالی شرکت درپایان دوره مثبت بوده وسهام خودی درسبد شرکت وجود نداشته سرمایه اصلی 
چشم ، فشرده ای ازسرمایه گذاری های بلند و کوتاه مدت دربخش تحقیق و توسعه و تولید، مالیاتی اظهارنامهثابت مانده است.

ترازنامه مالی پیوست این گزارش می باشند.و اندازهای آینده  
 

 توسعه پايدار و محيط زيست
عملیات شرکت ریسک ویژه ای برای محیط زیست نداشته ولی درآینده اهمیت توسعه پایداروزیست محیطی درامورعملیاتی 

برند را درنزد  قدرت رقابتی وجایگاه واین خود وتوسعه محصوالت قابل بازیافت وبراساس استراتژی شرکت افزایش یافته
خواهد بخشید. مشتریان بهبود  

  

تقسيم سود: نهادپيش  
بعدازظهر برگزارشده و سود برسهام  2ساعت  1396اسفند  27 در تاریخ عمومی مجمعجلسه مدیره پشنهاد می کند که  هیأت

یورو بوده که  100000تقسیم شرکت مادر  ( تقسیم شود. دارایی های قابل0020براساس تعداد سهام ) و سود کلیورو  3

عملکرد ونقدینگی جاری شرکت وارد نمی کند. هیت خللی به  سهامیوروسودخالص می باشد. تقسیم سود 10000 ازاین مبلغ

درنظرگرفته سهام  یوروبرای سود 6000شرکت  های قابل تقسیم داراییکه ازمدیره به جلسه مجمع عمومی پیشنهاد می کند 

برای سرمایه خود شرکت گذاشته شود. 94000و شده   

   
 
 
 
       


