
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

0سرمایه ثبت نشده:حپترونماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)602302کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1401/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٣١۶,۶٠٧٢١١,۴٠٠١,٠٣٧,١٩۴۵٠درآمدھای عملیاتی

(۵٠)(٨۶٨,۵۶٣)(١٧٨,١۴٣)(٢۶۶,٨٢٨)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۴٩,٧٧٩٣٣,٢۵٧١۶٨,۶٣١۵٠سود (زيان) ناخالص

(٨٧)(١۵٨,٠٩١)(٣٢,٠۴٩)(۵٩,٨٩٧)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٠٠٨,۵٨۶٠ساير درآمدھا

٠٠٠٠سایر ھزینه ھا

--١,٢٠٨١٩,١٢۶(١٠,١١٨)سود (زيان) عملیاتي

(۵٨)(۴,٠٨٨)(۴۶۶)(٧٣۵)ھزينه  ھاى مالى

۴,۶۵٣٩٩۶۵٨,۶۴٣٣۶٧سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

--٠(۵,١۶۴)٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٨١)٧٣,۶٨١(٣,۴٢۶)(۶,٢٠٠)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠(١٢,٣۶٨)٠٠سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

(٨١)۶١,٣١٣(٣,۴٢۶)(۶,٢٠٠)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٨١)۶١,٣١٣(٣,۴٢۶)(۶,٢٠٠)سود (زيان) خالص



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح
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سود (زيان) پايه ھر سھم

--۶٨۴(۵١)عملیاتی (ریال)

--٢٢٣(٢٣)٢٠غیرعملیاتی (ریال)

(٨٢)٣٠٧(١٧)(٣١)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٨٢)٣٠٧(١٧)(٣١)سود (زيان) پايه ھر سھم

(٨٢)٣٠٧(١٧)(٣١)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

(٨١)۶١,٣١٣(٣,۴٢۶)(۶,٢٠٠)سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

(٨١)۶١,٣١٣(٣,۴٢۶)(۶,٢٠٠)سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری
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۴٩۵,۵٧٠۴٠٢,٠٢۵٣١٠,۶١۶٢٣دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

١,۴۴٠١,٣٨۶١,٨١۵۴دارایی ھای نامشھود

١٢۴,٢٧٢١٢۴,٢٧٢١٢۴,١۶٨٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

(٣)١٢۶,٧۵۵١٣٠,٢٠۴١۴٠,٩۴١سایر دارایی ھا

٧۴٨,٠٣٧۶۵٧,٨٨٧۵٧٧,۵۴٠١۴جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(٨٩)٣,۶۴٧٣٣,٧١۵۵٢,٣٠٧سفارشات و پیش پرداخت ھا

٩,۴٠٧٧,٨٩٩۵,٢٢٧١٩موجودی مواد و کاال

(١)۵۴٧,۶٢٣۵۵۴,٩٢٩۶٢۴,٨٩٣دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(٨۶)۵,٧٧٣۴١,٠۵٠۴,٣٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۴٠)۴٠,۵۵٨۶٧,١۴١١٢٠,۴٣۶موجودی نقد

۶٠٧,٠٠٨٧٠۴,٧٣۴٨٠٧,١۶٣(١۴)

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(١۴)۶٠٧,٠٠٨٧٠۴,٧٣۴٨٠٧,١۶٣جمع دارایی ھای جاری

(١)١,٣۵۵,٠۴۵١,٣۶٢,۶٢١١,٣٨۴,٧٠٣جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

١۶,٩٣٢١۶,٩٣٢١۴,۴٠٩٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(١٠)۵۵,۵٢٠۶١,٧٢٠١٠,٣٣٠سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

(٢)٢٧٢,۴۵٢٢٧٨,۶۵٢٢٢۴,٧٣٩جمع حقوق مالکانه
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بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

(١٠)٩,۴٠۶١٠,۴٨٣٢٨,۶٣۵تسھیالت مالی بلندمدت

(۴)۶٠,٧۶٣۶٣,۵٠٠۴۴,٣٨٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(۵)٧٠,١۶٩٧٣,٩٨٣٧٣,٠٢۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٩۵٩,۴٩٨٩۴٣,١١۵٩۶٩,٢١۵٢پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١٢,٣۶٨١٢,٣۶٨٠٠مالیات پرداختنی

(٢)٢,۶٧۴٢,٧٣۵٢,۵٩۴سود سھام پرداختنی

(٢٠)١١,٧٢٠١۴,۶٠۵١۴,٧٧٨تسھیالت مالی

٠٠٠٠ذخایر

(٣٠)٢۶,١۶۴٣٧,١۶٣١٠٠,٣۵٣پیش دریافت ھا

١,٠١٢,۴٢۴١,٠٠٩,٩٨۶١,٠٨۶,٩۴٠٠

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

١,٠١٢,۴٢۴١,٠٠٩,٩٨۶١,٠٨۶,٩۴٠٠جمع بدھی ھای جاری

١,٠٨٢,۵٩٣١,٠٨٣,٩۶٩١,١۵٩,٩۶۴٠جمع بدھی ھا

(١)١,٣۵۵,٠۴۵١,٣۶٢,۶٢١١,٣٨۴,٧٠٣جمع 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

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۴,۴٠٩٠٠٠١٠,٣٣٠٠٢٢۴,٧٣٩مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۴,۴٠٩٠٠٠١٠,٣٣٠٠٢٢۴,٧٣٩مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال مالي
منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

۶١,٣١٣۶١,٣١٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری



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

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠۶١,٣١٣٠۶١,٣١٣

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠۶١,٣١٣٠۶١,٣١٣سود (زيان) جامع سال مالي 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

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۶,٩٣٢٠٠٠۶١,٧٢٠٠٢٧٨,۶۵٢مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

(۶,٢٠٠)(۶,٢٠٠)سود (زيان) خالص دردوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(۶,٢٠٠)٠(۶,٢٠٠)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع دردوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

٠٠سود 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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢٠٠,٠٠٠٠٠٠١۶,٩٣٢٠٠٠۵۵,۵٢٠٠٢٧٢,۴۵٢مانده در ١۴٠١/٠٣/٣١

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است
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جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--٢٨,٧۵۴(۵٨,۵۵١)۵٣,١۴٩نقد حاصل از عملیات

٠(٣,٩۴٣)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٢۴,٨١١(۵٨,۵۵١)۵٣,١۴٩جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

١,٣٢۴٠١۶٢,۶١١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

--(١٨٠,٢٨٣)٠(٧٧,٧٣١)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٠(٣٨)٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠(١٠۴)٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٠٠١٠٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٠(١٣۶,٧۵٠)٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠(٢۴,٠٠٠)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٢٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(٧٧)١,١٧١۵,١٠٠١٠,١٢٨دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--(۴٨,۴٣۶)۵,١٠٠(٧۵,٢٣۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۵٩(٢٣,۶٢۵)(۵٣,۴۵١)(٢٢,٠٨٧)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠(١۶,٩٣۴)(۴,١٢٢)(۴,١٢٢)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠(۵,۴٧٨)(٣٧۴)(٣٧۴)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی نشدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

٠(٧,٢۵٨)٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

٠(٢٩,۶٧٠)(۴,۴٩۶)(۴,۴٩۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

۵۴(۵٣,٢٩۵)(۵٧,٩۴٧)(٢۶,۵٨٣)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(۴۴)۶٧,١۴١١٢٠,۴٣۶١٢٠,۴٣۶مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٠٠٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

(٣۵)۴٠,۵۵٨۶٢,۴٨٩۶٧,١۴١مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

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

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 ٩ ماھه منتھي بهدوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩
١۴٠١/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

٣ ماھه
منتھي به

١۴٠١/٠٣/٣١

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

٣ ماھه
منتھي به

١۴٠١/٠٣/٣١

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠١/٠٣/٣١

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد درآمد
دوره ٩ ماھه

منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١۴٠١/١٢/٢٩



شرح
خدمات/
قراردادھا

نام
طرف

قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

شناخت
درآمد

دوره ٩ ماھه منتھي بهدوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩
١۴٠١/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

٣ ماھه
منتھي به

١۴٠١/٠٣/٣١

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

٣ ماھه
منتھي به

١۴٠١/٠٣/٣١

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠١/٠٣/٣١

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد درآمد
دوره ٩ ماھه

منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده

دوره ٩ ماھه
منتھي به

١۴٠١/١٢/٢٩

دامد
حاصل از
محموله

ھا

مشتریان(٧٩,٩۵٨)٧٩۴,٨٨٩(٣۴,۴٢٧)٢٧٢,١٢٧٣٠۶,۵۵۴(٣۴,۴٢٧)٧٨٩,۶١٣٣٠۶,۵۵۴(١۴۴,٢٣٩)٩٣٣,٨۵٢تناژی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠عمومي
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه
می باشد

مشتریان٢,٨٠١٠٢,٨٠١٨,٣٢۵٠٨,٣٢۵٨,٣٢۵٠٣١,۴۴۵٠کارمزدی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠ترخیص
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه
می باشد

مشتریان٢,٩٢٢٠(۴,١٢١)١,٧٢٨(٢,٣٩٣)(۴,١٢١)۵٢,٠٨٣١,٧٢٨(۴٨,۴۵٨)١٠٠,۵۴١تناژی١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠انبارداري
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه
می باشد

سربار
خدمات

ارائه شده

مشتریان(۵٩٧,٧٩٨)٠(٢٢٨,٢٨٠)٠(٢٢٨,٢٨٠)(٢٢٨,٢٨٠)٠٠(٨۶۶,۶٧۵)١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/٠١/٠١١۴٠١/١٢/٢٩٠٠٠
شامل
شرکت

ھای گروه
و غیر گروه
می باشد

(۶٧٧,٧۵۶)٨٢٩,٢۵۶(٢۶۶,٨٢٨)۴٩,٧٧٩٣١۶,۶٠٧(٢۶۶,٨٢٨)٨۴۴,۴٩٧٣١۶,۶٠٧(٨۶٨,۵۶٣)١,٠٣٧,١٩۴جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠٠مواد مستقیم مصرفي

٠٠دستمزدمستقیم تولید

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠سربارتولید

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠جمع



دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠خالص افزايش (کاھش)موجودي كاالي درجريان ساخت

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٠٠خالص افزايش (کاھش) کاالي ساخته شده

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

١٩٢,۶٩٧٣٨,۵۴٨بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٨۶٨,۵۶٣٢۶۶,٨٢٨جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده  

احتمال افزایش نرخ بھای تمام شده دردوره آتی می باشددوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١١۴٠١/١٢/٢٩شرح

١٣۶١٣٧١٢٧تعداد پرسنل عملیاتي شرکت

۶١۵٧۵٠تعداد 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
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

٢١۶,٠٧٧٩۵,۴٧٠٣١۴,۴٧٠١١٩,٨۵٧۴٩,٠١٨١۴۵,٠٩٧ھزينه حقوق و دستمزد

٨۴,٩٧١٢۴,١٨۵۵٣,٨٠۶١,٧۴٣٨٢٣١,۴٩٧ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و
سوخت)

١,١۴٣۴٢٨١,٢٨۴۶٢٢١۴۶۴٣٨

ھزينه مواد غیر مستقیم
مصرفي

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد در دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠١/١٢/٢٩

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٢٩٨,٩۴٠۶٢,۵۴٧١٨۴,۶٣٩٢٨,۶٩۶٧,٧١٠٢٠,٨۴٠ھزينه حمل و نقل و انتقال

٧۴,٧٣۵۴۵,۶۵٠۴٣,۶٠٠٧,١٧٣٢,٢٠٠٣,۶٨٢ساير ھزينه ھا

۶٧۵,٨۶۶٢٢٨,٢٨٠۵٩٧,٧٩٩١۵٨,٠٩١۵٩,٨٩٧١٧١,۵۵۴جمع

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

احتمال افزایش ھزینه ھای اداری در دوره اتی وجود دارددوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١نوع 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

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١شرح

٨,۵٠٠٠شرکت پتروھمکاران سورين آژند

٨۶ساير درامدھاي عملیاتي

٨,۵٨۶٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١شرح

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

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

١١٢۵,٠٨٨٠٠٢١,١٢۶١١,٧٢٠٩,۴٠۶٧٣۵تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠

٢۵,٠٨٨٠٢١,١٢۶١١,٧٢٠٩,۴٠۶٧٣۵جمع

٠انتقال به دارايي

٧٣۵ھزينه مالي دوره

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

احتمال افزایش ھزیه ھای مالی در دوره اتی نمیباشددوره ٩ 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 ١۴٠١/٠٣/٣١ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١۴٠١/٠٣/٣١

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در تاريخ

١۴٠١/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح

در تاريخ

تاريخ برآوردي
بھره برداري از

طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات

وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالينام شرکت
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

١۴٠١/١٢/٢٩٨٠١۴٠٠/١٢/٢٩٠٨٠امتداد زنجیره پايدار(خارج از بورس)

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

١۴٠١/١٢/٢٩۴٩١۴٠٠/١٢/٢٩۴٩

١۴٠١/١٢/٢٩١۶١۴٠٠/١٢/٢٩١۶پايانه ھا ومخازن پتروشیمي(خارج از بورس)

١۴٠١/١٢/٢٩۶۵١۴٠٠/١٢/٢٩۶۵خدمات جھان دنیز كاال(خارج از بورس)

١۴٠١/١٢/٢٩٣۴١۴٠٠/١٢/٢٩٨,۵٠٠پترو ھمکاران سورين آژند(خارج از بورس)

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١شرح

۵٩,٣٧١٣۵٨سود ناشي از فروش دارايي ثابت



١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١شرح

٣,٣۶٠٩٩٩سود حاصل از فروش ضايعات

١٠,١٢٨١,٣٣٧سود حاصل از سپرده ھاي بانکي

(٨,٢۵٧)(٣٢,٧٩٣)ھزينه مستري بازنشستگي پیش از موعد

١,٢٠۴٠درامد ناشي از تجھیزات راه سازي

١٧,٣٧٣١٠,٢١۶ساير درامد ھاي غیر عملیاتي

۵٨,۶۴٣۴,۶۵٣جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١۴٠٠/١٢/٢٩١۴٠١/٠٣/٣١شرح

٠٠جمع

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

۶١,٧٢٠١٠%۶١,٣١٣٠١٠%

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

خرید تانکر به منظور افزایش حجم عملیاتدوره ٩ 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.»


