
اطالعات و صورت ھای مالی

200,000سرمایه ثبت شده:بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کوشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:رتکونماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)742201کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1399/12/30سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٨۴٨,١۴٧۶۶۶,۴۵۶٢٧درآمدھای عملیاتی

(٢٢)(٧١۶,٧٢٧)(٨٧٢,٢١١)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

۵٢(۵٠,٢٧١)(٢۴,٠۶۴)سود (زيان) ناخالص

(٣٠)(٧٣,٢٧١)(٩۵,١٢۵)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

(٣,٨۴٨)(٨,٣٧۴)(٣٣٠,۶٠۴)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٨٨,١٣٧٧٢,۵١٣٢٢ساير درآمدھا

(۵٠)(١٢١,١٨٩)(١٨١,٣٧٢)سایر ھزینه ھا

(٢٠١)(١٨٠,۵٩٢)(۵۴٣,٠٢٨)سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

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

--(٧١,٨١۵)٢٨,٧٩۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(١٠۴)(٢۵٢,۴٠٧)(۵١۴,٢٣٢)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

(١٠۴)(٢۵٢,۴٠٧)(۵١۴,٢٣٢)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(١٠۴)(٢۵٢,۴٠٧)(۵١۴,٢٣٢)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

(٢٠١)(٩٠٣)(٢,٧١۵)عملیاتی (ریال)

--(٣۵٩)١۴۴غیرعملیاتی (ریال)

(١٠۴)(١,٢۶٢)(٢,۵٧١)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(١٠۴)(١,٢۶٢)(٢,۵٧١)سود (زيان) پايه ھر سھم

(١٠۴)(١,٢۶٢)(٢,۵٧١)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠سرمایه

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

حسابرسی شده

(١٠۴)(٢۵٢,۴٠٧)(۵١۴,٢٣٢)سود (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

(١٠۴)(٢۵٢,۴٠٧)(۵١۴,٢٣٢)سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٣۶,۵٩٢٣۵,٣۵٩٣۴,٨٣٣٣دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(١١)٢,٩۴۴٣,٢٩١٢,٨٣٠دارایی ھای نامشھود

١١١٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

١٧,٩۵١١۶,٣٢٠۴,٣۶٢١٠سایر دارایی ھا

۵٧,۴٨٨۵۴,٩٧١۴٢,٠٢۶۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

(۶۵)١,٢٣٠٣,۵٢٩٧,۶١٧سفارشات و پیش پرداخت ھا

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

(٧)٧۵٣,۶١۶٨١٣,٣١۴٧٨۴,٠٣٣دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(۵)٧٢,۵٣٢٧۶,٠٩٧١١,٧٩٧موجودی نقد

٨٢٧,٣٧٨٨٩٢,٩۴٠٨٠٣,۴۴(٧)٧

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٧)٨٢٧,٣٧٨٨٩٢,٩۴٠٨٠٣,۴۴٧جمع دارایی ھای جاری

(٧)٨٨۴,٨۶۶٩۴٧,٩١١٨۴۵,۴٧٣جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٩٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠۵۶,٨٢٢٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

٩,٠٠٠٩,٠٠٠٩,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(١٢١)(١٢۶,٩۴۴)(۴٢۴,٣۵١)(٩٣٨,۵٨٣)سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

(٢٣٩)٢٨,٨٧٨(٢١۵,٣۵١)(٧٢٩,۵٨٣)جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(١٠)۴٢,٧۵۶۴٧,٧۶٧٣۵,۶۴٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(١٠)۴٢,٧۵۶۴٧,٧۶٧٣۵,۶۴٩جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,٢۴٣,١٧١٨۵٠,٠٨٧۵٣٢,٨٠۶۴۶پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۶,٨۵٩١۶,٨۵٩١۴,١۶٢٠مالیات پرداختنی

(٣)١٠۶,١٣٩١٠٩,٧۴۵٩٢,١۴٣سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

١٩۵,۴۵٧١١٧,١٩٢١٠۴,٠٩٩۶٧ذخایر

(۵٣)١٠,٠۶٧٢١,۶١٢٣٧,٧٣۶پیش دریافت ھا

١,۵٧١,۶٩٣١,١١۵,۴٩۵٧٨٠,٩۴۶۴١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

١,۵٧١,۶٩٣١,١١۵,۴٩۵٧٨٠,٩۴۶۴١جمع بدھی ھای جاری

١,۶١۴,۴۴٩١,١۶٣,٢۶٢٨١۶,۵٩۵٣٩جمع بدھی ھا

(٧)٨٨۴,٨۶۶٩۴٧,٩١١٨۴۵,۴٧٣جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایش سرمایه درسرمایهشرح
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

٩٠,٠٠٠۵۶,٨٢٢٠٠٩,٠٠٠٠٠٠١١٩,۴١١٠٢٧۵,٢٣٣مانده در ١٣٩٨/٠١/٠١

(٢۴۶,٣۵۵)٠(٢۴۶,٣۵۵)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠٢٨,٨٧٨(١٢۶,٩۴۴)٩٠,٠٠٠۵۶,٨٢٢٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال مالي
منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

(٢٠٨,٣٩۶)(٢٠٨,٣٩۶)

(۴۴,٠١١)٠(۴۴,٠١١)٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

٠٠٠٠٠٠٠٠(٢۵٢,۴٠٧)٠(٢۵٢,۴٠٧)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(٢۵٢,۴٠٧)٠(٢۵٢,۴٠٧)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩

(۴۵,٠٠٠)(۴۵,٠٠٠)سود سھام مصوب



افزایش سرمایه درسرمایهشرح
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

١١٠,٠٠٠٠٠٠٠١١٠,٠٠٠افزایش سرمایه

(۵۶,٨٢٢)٠٠(۵۶,٨٢٢)افزایش 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

(٢١۵,٣۵١)٠(۴٢۴,٣۵١)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(۵١۴,٢٣٢)(۵١۴,٢٣٢)سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(۵١۴,٢٣٢)٠(۵١۴,٢٣٢)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش 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

(٧٢٩,۵٨٣)٠(٩٣٨,۵٨٣)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(٢٧٨)(٣۵,٧٧۵)(١٣۵,٢٣۴)نقد حاصل از عملیات

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(٢٧٨)(٣۵,٧٧۵)(١٣۵,٢٣۴)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٩٣٧۴٢۶دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١۵)(۵,٨٢٢)(۶,۶۶٨)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

٧۶(٧٧٣)(١٨٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(۴)(۶,۵٢١)(۶,٧۶۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٢٣۶)(۴٢,٢٩۶)(١۴١,٩٩٨)جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

--٠٢٧,۴۵۶دریافت 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

١۵۴,٧٧٨٨٢,٠٠٠٨٩دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

--٠(١٢,٩١٨)پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٠٠٠پرداخت 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

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ [object Object]شرح

حسابرسی شده

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

(١١۵)(١,۶٧۶)(٣,۶٠۶)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

١٣٨,٢۵۴١٠٧,٧٨٠٢٨جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۶۵,۴٨۴(٣,٧۴۴)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

٧۶,٠٩٧١١,٧٩٧۵۴۵مانده موجودی نقد در ابتدای سال

--(١,١٨۴)١٧٩تاثیر تغییرات نرخ ارز

(۵)٧٢,۵٣٢٧۶,٠٩٧مانده موجودی نقد در پايان سال

--٠٢۵,٧٢٢معامالت غیرنقدی

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩

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 ١٢ ماھه منتھي بهدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

بازرسي
حین

ساخت

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(٩۴۵,٣١۵)٣۴٣,١٣١(٧٩٣,٢۶۵)۴٠,٠٩۵٣۵١,٠٨٩(٣١٩,٧۴٢)٢٧,٣۴٠٣۵٩,٨٣٧(۴٢٠,٢١٢)٢٣٩,٧۶٠
وشعیت
ارسالی

بازرسي
کاال

شرکت و
نفت وگاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(١٢٩,٣٣٢)۴۶١,١۴٠(۵۶,۴٠٩)۴٣٣,۶٧١٩٢,٢٠(۶٧٠,١٣٢)١۵٣,٣۴١(۴٠۴,٢)(۴٨۴,۴٨)٠٨٠,۴۶
وشعیت
ارسالی



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 ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
١۴٠٠/١٢/٢٩

توضیحات
تکمیلي

درآمد محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

بھاي تمام
شده محقق
شده در سال
مالي منتھي

به
١٣٩٨/١٢/٢٩

سود(زيان)
ناخالص

درآمد محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد درآمد
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده
دوره ١٢

ماھه منتھي
به

١۴٠٠/١٢/٢٩

خدمات
طراحي و

اجراء
حفاظت
کاتديک

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(١,٧۴٩)١,٩٠٠(١١,٨۶١)١٠,٠٠١٢۶,۶٢٢(٢١,٣۵٣)٣١,٣۵۴(٠٨۶,۴)(۵٢۵,٨)۴,۴٣٩
وشعیت
ارسالی

خدمات
بازرسي
محصول

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(۴٧,٧۴٨)۵١,٨۵٧(۴۵,۶٢۴)٣۶٢,۴۵(۴,۶٨٧)(۵٠,٠۴٨)٣۶١,١٣٣۴۵,۵(۵٧١,٢٩)٧٠۴,٣۴
وشعیت
ارسالی

خدمات
تستھاي

غیرمخرب

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(٨,٨٣٩)۶٠٠,٩(۴٩٣,١٨)۵٢٩,١٣(٠١٢,۴)(٧٢٨,١۶)١٢,٧١۶(١٠۴,۵)(۴٨,٧۵٧)۶۵٣,۴٣
وشعیت
ارسالی

خدمات
نظارت

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(۴۵,۶٢۶)۵۵٢,۴٩(٢۵٩,۶۴)۵٨٧,١٧(٢١,٠۵١)(٩۶٨,۴۶)٩١٧,٢۵(۴١٧,٢٠)(۶۶٩,۵٣)٣٣,٢۵٢
وشعیت
ارسالی

خدمات
عملیاتي

شرکت
نفت و گاز و
پتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٧/٠٧/٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠
وشعیت
ارسالی

صورت(٨٧,٠١٣)٩۴,۵٠٠(٢٢١,٧۴٢)١۶٩,٢۵١(۵۴٨,٧٨)(٢۴٧,٧٩٩)١۶٩,٢۵١(۴٢,٨٩٠)(٠٠۴,٢٧۴)٢٣١,١١۴
وشعیت
ارسالی

شرکتھايمتفر قه
مختلف

صورت٢٩١٣٩٩/١٢/٢٩٠/٢٩١٣٩٨/٠۴/١٣٩٨/٠۴
وشعیت
ارسالی

صورت(۵١٨,۴٠)٠٠٣,۴۴(٧٣٩,١٣۴)۵١١,۴۶٧۵٣,١٣(٩٠٣,٣۶)۵٠,٣٧٠(٧,٨۴٣)(۴١,٢٩٧)۴۵۴,٣٣
وشعیت
ارسالی

(۶٧۶,٧٧٠)٧٣۵,٠٠۴(٨١٨,٩٢٠)٧۶٩,٣٨۴(٢۴,٠۶۴)(٨٧٢,٢١١)٨۴٨,١۴٧(۵٠,٢٧١)(٧١۶,٧٢٧)۶۶۶,۴۵۶جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠٠مواد مستقیم مصرفي

٠٠دستمزدمستقیم تولید

٠٠سربارتولید

٠٠جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

٠٠جمع ھزينه ھاي تولید



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٠٠خالص افزايش (کاھش)موجودي كاالي درجريان ساخت

٠٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٠٠خالص افزايش (کاھش) کاالي ساخته شده

٠٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٧١۶,٧٢٧٨٧٢,٢١١بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٧١۶,٧٢٧٨٧٢,٢١١جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده  

بابت کاھش تعداد نفرات و افزایش حقوق و دستمزددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۵١٢۴٧٩٣٩۶تعداد پرسنل عملیاتي شرکت

١٠٠٧١۵٩تعداد 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
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠۴۴,٨٠٨۶٨,٨۵۴۶٠,٢٨٧ھزينه حقوق و دستمزد

٠٠٠۵,۵۴٠٣,٢٣٠٢,٠٧۵ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و
سوخت)

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مواد غیر مستقیم
مصرفي

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزينه خدمات پس از فروش

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠٢,٠٨۵٨٨۶٩۴۵ھزينه حمل و نقل و انتقال

٠٠٠٨,٧۵٩٨,٣۵۴۶,٨۴٩ساير ھزينه ھا

٠٠٠۴,٢٧٧١,٧٠٧١,٠٧۵ملزومات مصرفي

٠٠٠۴,۶۴۶۴,٧٩١۵,۴٣٠کارمزد خدمات بانکي

ھزينه خدمات مالي و
حسابرسي

٠٠٠٣,١۵۶٢,۵۶٣١,٣۵٠

ھزينه حق الوکاله و دادرسي
و حقوقي

٠٠٠٠۴,٧۴٠٠

٠٠٠٧٣,٢٧١٩۵,١٢۵٧٨,٠١١جمع

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

با توجه به برآورد کاھش تعداد پرسنل ھزینه حقوق و دستمزد و عمومی و اداری بصورت کاھش برآورد گردیددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١,١٣۵,١٢٩١۶٩,١٣۴,٢٢١,٠٠٠١,٢٠۵,٢٢۴٣٢٩,٣١٠,۴۵۴,٠٨٨دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

۴٩۶,٧۶٩٨٣,٩۵٣,٩۶١,٠٠٠۶۴۶,٠۴٧٢٠٢,۶٨٩,٨٧٠,١۵٠یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١١٢,٢٢٩١٠,۴٣٧,٣١۵,۶٠٠١١٢,٢٢٩٢٠,۵٨٩,۵۶٩,٠٣٢دالر استرالیابدھی ھای ارزی پایان دوره

۵,۶۵٨١,٠٢٨,٠۵٨,۶٠٠۵,۶۵٨١,٨۶٧,١۴٠,٠٠٠پوندبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٢,١٢٣۵١٠,١۴٧,٣۶٠١٢,٧٢٨۶۴١,۵۶٢,٧٩۴دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٣۶١,١٩٣۵۶,٧٩۶,٧۵١,٧١١۵٧٣,٠٩٢١۴۵,٠۶٠,٨٣٠,٠٨٣یوروداراییھای ارزی پایان دوره

٢,۵٧۶,٨٢١١٠٠,۴٨٢,٢٠۴,۵۵٣٢,۶٧٨,۴۶۴٨٧,٢٨٠,٢٢۶,۴٧٢یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١١٠۴,۵٨٣,٣٧٠١١٠۶,٩٠۵,٩١٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢۵,٠٩٩٢,٣٣۴,٢٠٧,٠٠٠٢۵,٠٩٩۴,١٨٧,۵۶٧,٣۵٨دالر استرالیاداراییھای ارزی پایان دوره

«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

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٧٢,۵١٣٨٨,١٣٧سود (زيان) تسعیر

٧٢,۵١٣٨٨,١٣٧جمع



سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٢١,١٨٩١٨١,٣٧٢زيان ناشي از تسعیر ارز

١٢١,١٨٩١٨١,٣٧٢جمع

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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا
پايان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارايي

٠ھزينه مالي دوره

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

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدیدوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

«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 ١٣٩٩/١٢/٣٠ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در

تاريخ ١۴٠٠/٠٣/٣١

تاريخ برآوردي
بھره برداري

از طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات

وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

نام
شرکت

سال
مالي

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالي منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩
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

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح



١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١٧٩(١,١٨۴)سود (زيان) تسعیر

١,٧۴٠٣,٠۵۵سود سپرده ھاي بانکي

٢۵,۵۶٢(٧٢,٣٧١)ساير درآمد ھا و ھزين ھاي غیر عملیاتي

٢٨,٧٩۶(٧١,٨١۵)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

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

افزایش و کاھش قابل مالحظه در سود سپرده بانکی مالحظه نگردیددوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

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.»


