
اطالعات و صورت ھای مالی

200,000سرمایه ثبت شده:مھندسي حمل و نقل پتروشیميشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:حپترونماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)602302کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

١,٠٣٧,١٩۴٧٨١,۴۶۴٣٣درآمدھای عملیاتی

(١۶)(٧۴٩,٣٧٩)(٨٧١,۵٩٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

١۶۵,۵٩٧٣٢,٠٨۵۴١۶سود (زيان) ناخالص

(۵٠)(١٠۵,٣۵۴)(١۵٨,٠٩١)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(١٠٠)٨۶١٨٣,٢۵٩ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

(٩٣)٧,۵٩٢١٠٩,٩٩٠سود (زيان) عملیاتي

٢۴(۵,۴١٣)(۴,٠٨٨)ھزينه  ھاى مالى

٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--(٣١,۵١۵)۵٨,۶۴٣سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(١۵)۶٢,١۴٧٧٣,٠۶٢سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

--٠(١١,۶٨۵)سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

(٣١)۵٠,۴۶٢٧٣,٠۶٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٣١)۵٠,۴۶٢٧٣,٠۶٢سود (زيان) خالص



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

سود (زيان) پايه ھر سھم

(٩٣)٣٨۵۵٠عملیاتی (ریال)

--(١٨۵)٢٧٣غیرعملیاتی (ریال)

(١۵)٣١١٣۶۵ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(١۵)٣١١٣۶۵سود (زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

(٣١)۵٠,۴۶٢٧٣,٠۶٢سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

(٣١)۵٠,۴۶٢٧٣,٠۶٢سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

۵٢٩,١٩۵۴۵٠,۶١۶٣۵۴,٢٧٣١٧دارایی ھای ثابت مشھود



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(٢۴)١,٣٨۶١,٨١۵۵٠۵دارایی ھای نامشھود

١٢۴,٢٧٢١٢۴,١۶٨١٢۴,١۶٧٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

۴,۵٣٧٩۴١٩۵٣٣٨٢سایر دارایی ھا

۶۵٩,٣٩٠۵٧٧,۵۴٠۴٧٩,٨٩٨١۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٢)۵١,١۵۶۵٢,٣٠٧۴١,۵١۶سفارشات و پیش پرداخت ھا

٧,٨٩٩۵,٢٢٧٣,۵١۵۵١موجودی مواد و کاال

(١٧)۵٢٠,٣١۵۶٢۴,٨٩٣۴٨٩,٧٣۶دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

۴١,٠۵٠۴,٣٠٠۴,٣٠٠٨۵۵سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۴۴)۶٧,١۴١١٢٠,۴٣۶۶۶,۶٩٣موجودی نقد

۶٨٧,۵۶١٨٠٧,١۶٣۶٠۵,٧۶٠(١۵)

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(١۵)۶٨٧,۵۶١٨٠٧,١۶٣۶٠۵,٧۶٠جمع دارایی ھای جاری

(٣)١,٣۴۶,٩۵١١,٣٨۴,٧٠٣١,٠٨۵,۶۵٨جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

١۶,٩٣٢١۴,۴٠٩١٠,٧۵۶١٨اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٣٩٢(۵٨,۴٧٩)۵٠,٨۶٩١٠,٣٣٠سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

٢۶٧,٨٠١٢٢۴,٧٣٩١۵٢,٢٧٧١٩جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

--٠٢٨,۶٣۵۴٢,٢٢٣تسھیالت مالی بلندمدت

۶٣,۵٠٠۴۴,٣٨٩٣٨,٧٣٨۴٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(١٣)۶٣,۵٠٠٧٣,٠٢۴٨٠,٩۶١جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(٣)٩٣٨,٩٧٩٩۶٩,٢١۵٧٨٨,٨٠١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١١,۶٨۵٠٠مالیات پرداختنی

٢,٧٣۵٢,۵٩۴٣,۶٧٨۵سود سھام پرداختنی

٢۵,٠٨٨١۴,٧٧٨١٣,٧۵٩٧٠تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

(۶٣)٣٧,١۶٣١٠٠,٣۵٣۴۶,١٨٢پیش دریافت ھا

١,٠١۵,۶۵٠١,٠٨۶,٩۴٠٨۵٢,۴(٧)٢٠

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

(٧)١,٠١۵,۶۵٠١,٠٨۶,٩۴٠٨۵٢,۴٢٠جمع بدھی ھای جاری

(٧)١,٠٧٩,١۵٠١,١۵٩,٩۶۴٩٣٣,٣٨١جمع بدھی ھا

(٣)١,٣۴۶,٩۵١١,٣٨۴,٧٠٣١,٠٨۵,۶۵٨جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایش سرمایهسرمایهشرح
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

٠١٩٧,۶٧٧(١٣,٠٧٩)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١٠,٧۵۶٠٠٠مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

(۴۵,۴٠٠)٠(۴۵,۴٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠١۵٢,٢٧٧(۵٨,۴٧٩)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١٠,٧۵۶٠٠٠مانده 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

٧٣,٠۶٢٧٣,٠۶٢

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠٧٣,٠۶٢٠٧٣,٠۶٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات



افزایش سرمایهسرمایهشرح
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

٠٠٠٠٠٠٠٠٧٣,٠۶٢٠٧٣,٠۶٢سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(۶٠٠)(۶٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠(٣,۶۵٣)٣,۶۵٣تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۴,۴٠٩٠٠٠١٠,٣٣٠٠٢٢۴,٧٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

۵٠,۴۶٢۵٠,۴۶٢سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠,۴۶٢٠۵٠,۴۶٢سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

(٧,۴٠٠)(٧,۴٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠(٢,۵٢٣)٢,۵٢٣تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۶,٩٣٢٠٠٠۵٠,٨۶٩٠٢۶٧,٨٠١مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(۴٨)١٣١,٩٩۴٢۵١,۶٢٧نقد حاصل از عملیات



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

--٠(٣,٩۴٣)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(۴٩)١٢٨,٠۵١٢۵١,۶٢٧جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

۵٩,٣٧١۴٣,٧۶١٣۶دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

١۴(٢١٠,۴٠٧)(١٨٠,٢٨٣)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٩٧(١,٣٨۶)(٣٨)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

(١٠,٣٠٠)(١)(١٠۴)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

١٠٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

--٠(١٣۶,٧۵٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۵۶)(١۵,۴٠٠)(٢۴,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٢٠,٠٠٠٣,٠٠٠۵۶٧دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

١٠,١٢٨٢,١٠٠٣٨٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

١۵(١٧٨,٣٣٣)(١۵١,۶٧۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

--٧٣,٢٩۴(٢٣,۶٢۵)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

(٣٩)(١٢,٧٠۵)(١٧,۶٧۵)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

١٠(۵,٢٧٧)(۴,٧٣٧)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(٣٣١)(١,۶٨۴)(٧,٢۵٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(۵١)(١٩,۶۶۶)(٢٩,۶٧٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۵٣,۶٢٨(۵٣,٢٩۵)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١٢٠,۴٣۶۶۶,۶٩٣٨١مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--٠١١۵تاثیر تغییرات نرخ ارز

(۴۴)۶٧,١۴١١٢٠,۴٣۶مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠۶٠,٨٩۵معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين
اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

درآمدھا و بھای تمام شده قراردادھا

مبالغ به میلیون ریال

شرح
خدمات/
قراردادھا

نام طرف
قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

شناخت
درآمد

دوره ١٢ ماھه منتھي بهدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠١/١٢/٢٩

دامد
حاصل از
محموله

ھا

مشتریان(١١۴,٣٨۶)٩٩٢,۵۴٧(١۴٧,٢٧٣)٧۶١,٣۶٩٩٠٨,۶۴٢(١۴٧,٢٧٣)۴۶٠,١۴۶٩٠٨,۶۴٢(٢۶٢,٢١۶)٧٢٢,٣۶٢تناژی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠عمومي
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه

می
باشند



شرح
خدمات/
قراردادھا

نام طرف
قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

شناخت
درآمد

دوره ١٢ ماھه منتھي بهدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠١/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠١/١٢/٢٩

مشتریان٢١,٩٧۶٠٢١,٩٧۶٢٨,٠١١٠٢٨,٠١١٢٨,٠١١٠٣٩,٧٧١٠کارمزدی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠ترخیص
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه

می
باشند

مشتریان۴,۶۵٠٠(۴٨,۴۵٨)۵٢,٠٨٣١٠٠,۵۴١(۴٨,۴۵٨)۵,٧٠٢١٠٠,۵۴١(٢٨,٨٧٩)٣۴,۵٨١تناژی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠انبارداري
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه

می
باشند

خدمات
کانتینري
ترمینال

عسلويه

شرکت
پايانه ھا و

مخازن
پتروشیمي

مشتریان٠٠٠٠٠٠٠٠(٢,۵۴۵)٢,۵۴۵کارمزدی٣١٠/١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠١/٠١١٣٩٨/٠۶
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه

می
باشند

سربار
خدمات

ارائه شده

مشتریان(٠٧٨,٨٢۶)٠(٨۶۶,۶٧۵)٠(٨۶۶,۶٧۵)(٨۶۶,۶٧۵)٠(٧٣٩,۴۵۵)(٧٣٩,۴۵۵)١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠٠٠
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه

می
باشند

(٩۴٠,۴۶۴)١,٠٣۶,٩۶٨(٨٧١,۵٩٧)١۶۵,۵٩٧١,٠٣٧,١٩۴(٨٧١,۵٩٧)٣٢,٠٨۵١,٠٣٧,١٩۴(٧۴٩,٣٧٩)٧٨١,۴۶۴جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)شرح

٠٠مواد مستقیم مصرفي



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)شرح

٠٠دستمزدمستقیم تولید

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶سربارتولید

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠خالص افزايش (کاھش)موجودي كاالي درجريان ساخت

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٠٠خالص افزايش (کاھش) کاالي ساخته شده

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٢٩٣,۶۴٠١٩۵,٧٣١بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٧۴٩,٣٧٩٨٧١,۵٩٧جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده  

احتمال افزایش نرخ بھای تمام شده در دوره آتی میباشددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/١٢/٢٩شرح

١۴۴١٣۶١٣۶تعداد پرسنل عملیاتي شرکت

٧٠۶١۶١تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار
باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين
اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

ھزینه ھای سربار و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

١١٢,٧٠٧٢١۶,٠٧٧٣٢۴,١١۵۵۶,۶٢۴١١٩,٨۵٧١٧٩,٧٨۶ھزينه حقوق و دستمزد

٧٢,٣١٨٨۴,٩٧١٧٧,٩٩١١,۵۴٣١,٧۴٣٢,٣٢٠ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و
سوخت)

٧۴٢١,١۴٣١,۴٨۶٢٨٠۶٢٢٨٠٩



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

ھزينه مواد غیر مستقیم
مصرفي

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

١٧٩,٩٨۶٢٩٨,٩۴٠٣٣٧,٩٨٩٣٠,٠١۶٢٨,۶٩۶٣٠,٨٢٩ھزينه حمل و نقل و انتقال

٨٩,٩٨۶٧۴,٧٣۵٨۴,۴٩٧١۶,٨٩١٧,١٧٣٧,٧٠٧ساير ھزينه ھا

۴۵۵,٧٣٩۶٧۵,٨۶۶٨٢۶,٠٧٨١٠۵,٣۵۴١۵٨,٠٩١٢٢١,۴۵١جمع

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی و خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا)ی عملیاتی

احتمال افزایش ھزینه ھای اداری دردوره اتی وجود دارد .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار
باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين
اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

١,٠٩٩٠شرکت جھان دنیز کاال

١٧۵,٩٩٧٠شرکت پايانه ھا و مخازن پتروشیمي

١,٠۶٣٠شرکت امتداد زنجیره پايدار

۵,١٠٠٠شرکت پتروھمکاران سورين آژند

٠٨۶ساير درامدھاي عملیاتي

١٨٣,٢۵٩٨۶جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠٠جمع



جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي
(میلیون لایر)

مانده پايان دوره به تفکیکمانده پايان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزينه مالي طي
دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي تسھیالت
ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

١١۴٣,۴١٣٠٠٢۵,٠٨٨٢۵,٠٨٨٠۴,٠٨٨تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠

۴٣,۴١٣٠٢۵,٠٨٨٢۵,٠٨٨٠۴,٠٨٨جمع

٠انتقال به دارايي

۴,٠٨٨ھزينه مالي دوره

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت

احتمال افزایش ھزینه ھای مالی در دوره اتی نمی باشد.دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار
باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين
اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

طرح ھاي
عمده در

دست اجرا

ھزينه ھاي
برآوردي ريالي

طرح - میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي

ارزي طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام شده
تا تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠١/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠١/٠٣/٣١

تاريخ برآوردي
بھره برداري

از طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات

وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکتدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالينام شرکت
در شرکت سرمايه پذير درصد

مالکیت
بھاي تمام

شده
سال مالي شرکت

سرمايه پذير
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر
درصد

مالکیت
بھاي تمام

شده
درآمد سرمايه گذاري -

میلیون لایر

١۴٠٠/١٢/٢٩٨٠١۴٠٠/١٢/٢٩١,٠۶٣٨٠٠٠امتداد زنجیره پايدار(خارج از بورس)

خدمات بندري و دريايي ساحل گستر پارس منطقه
آزاد انزلي(خارج از بورس)

١۴٠٠/١٢/٢٩۴٩١۴٠٠/١٢/٢٩٠۴٩٠٠

١۴٠٠/١٢/٢٩١۶١۴٠٠/١٢/٢٩١٧۵,٩٩٧١۶٠٠پايانه ھا ومخازن پتروشیمي(خارج از بورس)

١۴٠٠/١٢/٢٩٣۴١۴٠٠/١٢/٢٩۵,١٠٠٣۴٠٠ساير شرکتھاي خارج از بورس(خارج از بورس)

١۴٠٠/١٢/٢٩۶۵١۴٠٠/١٢/٢٩١,٠٩٩۶۵٠٠خدمات جھان دنیز كاال(خارج از بورس)

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا



١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣,۴٨١۵٩,٣٧١سود ناشي از فروش دارايي ثابت

١,٣٠٢٣,٣۶٠سود ناشي از فروش ضايعات

٢,١٠٠١٠,١٢٨سود حاصل از سپرده بانکي

١١۵٠سود و زيان حاصل از تسعیر ارز

(٣٢,٧٩٣)(۴۶,۵۴۴)ھزينه مستمري بازنشستگان پیش از موعد

۶,٣٩٧١,٢٠۴درامد ناشي از کارکرد تجھیزات راه سازي

١,۶٢٣١٧,٣٧٣ساير درامد ھاي غیر عملیاتي

١١٠سود سھام

۵٨,۶۴٣(٣١,۵١۵)جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي
گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال مالي
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالي
گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود سال
مالي جاري

١٠ درصد۴٠٠,۴٠٠٧٣,٠۶٢٧,١٠,٣٣٠٧

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

خرید تانکر به منظور افزایش حجم عملیات شرکت .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار
باشند.»


