
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

200,000سرمایه ثبت شده:بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کوشرکت:
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پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کوبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي شرکت بازرسي فني و کنترل خوردگي تکین کوي (سھامي عام) به تاريخ 31 شھريورماه 1400 و صورت ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريا ن ھاي نقدي آن براي 
دوره مالي میاني شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت ھاي مالي میان دوره اي با ھیات مديره شرکت 

است و مسئولیت اين موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت ھاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد. 
                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولین امور مالي و 

حسابداري و به کارگیري روش ھاي تحلیلي و ساير روش ھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت ھاي مالي است و در نتیجه، اين موسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه 
موضوعات مھمي که معموال  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي کند. 

                        



نتیجه گیری

 
                            3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت ھاي مالي میان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري 

باشد، برخورد نکرده است. 
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            4. توجه ھیئت مديره شرکت را به يادداشت توضیحي 13 در خصوص وضعیت پوشش بیمه اي دارايي¬ھاي ثابت مشھود جلب مي نمايد. اظھارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            5. مسئولیت «ساير اطالعات» با ھیات مديره شرکت است. «ساير اطالعات» شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. نتیجه گیري اين موسسه نسبت به صورت ھاي مالي، در برگیرنده 

نتیجه گیري نسبت به «ساير اطالعات» نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه «ساير اطالعات» به منظور شناسايي 
مغايرت ھاي بااھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف ھاي بااھمیت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیت در "ساير اطالعات" وجود 

دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد. الزم به ذکر است گزارش فوق در صورتھاي مالي به امضاء سه عضو ھیئت مديره رسیده است.
 

                        



سایر موارد

 
                            6. بررسی ھاي بھ عمل آمده توسط اين موسسه در خصوص نظام کنترل ھاي داخلي شرکت در ارتباط با درآمدھا، ھزينه¬ھا، قیمت¬گذاري و شرکت در مناقصات، بھاي تمام شده قراردادھا، کنترل و کارت 

پروژه¬ھا، عملیات دريافت و پرداخت، ثبت و نگھداري عملیات مالي واحدھا، تدوين دستوالعمل ھا و آيین نامھ ھاي داخلي و ساير موارد داراي ضعف¬ھاي متعددي است،افزون براين به علت عدم استقرار روش ھا و نظام ھاي مالي 
و عملیاتي متناسب با نوع فعالیت شرکت برخي قراردادھا از جمله قرارداد با شرکت ھاي بھره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبي، پتروشیمي فجر، گمرک شھید رجايي، پتروشیمي بوعلي و جھاد خانه سازي رزمندگان منجر به 

زيان گرديده است که لذا توجه ھیئت مديره محترم را به رفع نواقص فوق جلب مي-نمايد.
7. شرکت در دوره مورد گزارش برمبناي تايیديه¬ھاي اخذ شده از کارفرمايان و مطالبات راکد انتقالي از سنوات قبل، ھزينه  کاھش ارزشي به مبلغ 049ر34 میلیون لایر (سال مالي قبل مبلغ 604ر33 میلیون لایر) در حسابھا 

شناسايي نموده است. با توجه به مراتب فوق و مشخص نشدن داليل مغايرت¬ھاي مزبور با کارفرمايان، توجه ھیات مديره محترم را به صرفه و صالح شرکت در انعقاد قراردادھا با کارفرمايان و تعديالت احتمالي در سال¬ھاي 
آتي جلب مي¬¬نمايد.

8. مطابق يادداشت 23 سرفصل پرداختني¬ھاي تجاري و ساير پرداختني ھا شامل ديون دولتي اعم از مالیات عملکرد، تکلیفي، حقوق، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امورمالیاتي، بیمه قراردادھا و پرسنل به 
سازمان تامین اجتماعي، حقوق و مزاياي پرسنل، مزاياي پايان خدمت کارکنان، حق تقدم و سود سھام پرداختني به سھامداران مي باشد که در موعد مقرر پرداخت نگرديده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعیت مالي بیش از نصف سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصالحیه قانون تجارت بوده و ھیات مديره مکلف است بالفاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان 
سھام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاي شرکت مورد شور و راي واقع شود. با عنايت به مطلب فوق و با توجه به فزوني بدھي¬ھاي جاري شرکت نسبت به دارايي¬ھاي جاري آن در تاريخ صورت وضعیت مالي، ضرورت 

بررسي و اصالح ساختار مالي شرکت مورد تاکید مي¬باشد.
10. اسناد مالکیت ساختمان ستادي شرکت مطابق گزارش اعالم شده به سازمان بورس و اوراق بھادار در رھن بانک ھاي تجارت شعبه پتروشیمي، ملت شعبه فجر و حکمت ايرانیان شعبه آفريقا مي باشد، در صورتي که 

طبق آخرين تايیديه ھاي حسابرسي دريافتي از بانک ھاي مزبور، موضوع وثیقه و در رھن بودن اسناد مزبور اعالم نشده است.
11. با توجه به نامه شماره 67182 مورخ 7 تیر 1399 سازمان ملي استاندارد مبني بر لزوم رعايت استقالل و بي¬طرفي واحد مورد گزارش و عدم انعقاد ھرگونه خدمات، به ويژه خدمات بازرسي با شرکت¬ھاي زيرمجموعه 

شرکت سرمايه¬گذاري تامین اجتماعي (شستا)، شرکت در دوره مالي مورد گزارش داراي قرارداد با شرکت¬ھاي زيرمجموعه شستا بوده است.
12. ھمانطور که در يادداشت توضیحي 32 منعکس است، عمده اسناد تضمیني شرکت نزد اشخاص ثالث مربوط به سنوات قبل بوده که تا تاريخ اين گزارش تعیین تکلیف يا مسترد نگرديده است. افزون بر اين پاسخ آخرين 

تايیديه¬ھاي دريافت شده و صورت تطبیق حساب فیمابین اشخاص حقوقي و بانک¬ھا در خصوص اسناد تضمیني و رھني شرکت، در برخي موارد با مانده حساب¬ھا مغايرت دارد.
13. علیرغم تغییر در ترکیب اعضاي ھیات مديره، اسامي جديد صاحبان امضاي مجاز به کلیه بانک¬ھا اعالم نگرديده است. افزون براين حساب¬ھاي بانک¬ھاي ريالي و ارزي راکد شرکت تعیین تکلیف نشده است.

14. ضوابط و مقررات تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است: 
پرداخت سود سھام مصوب سنوات قبل در موعدھاي مقرر (با عنايت به شکايت سھامداران از طريق سازمان بورس و اوراق بھادار)، افشاي فوري تغییر نمايندگان اشخاص حقوقي ھیات مديره و معرفي نماينده ھیات مديره 
براي کلیه اشخاص حقوقي عضو ھیات مديره، افشاي گزارش فعالیت ماھیانه حداکثر 5 روزکاري بعد از پايان ھرماه. ارسال نسخه¬اي از صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه 22 تیر 1400 حداکثر 10 روز پس از تشکیل 
مجمع به اداره ثبت شرکت¬ھا و ھمچنین افشاي نسخه تايید شده اداره ثبت شرکت¬ھا حداکثر يک ھفته پس از ابالغ، ارائه داليل زيان¬دھي و برنامه آتي شرکت به سازمان بورس و اوراق بھادار حداکثر 2 ماه پس از ارائه 

صورت¬ھاي مالي حسابرسي شده. مفاد مواد 38 و 39 مکرر دستورالعمل پذيرش شرکت¬ھا در بورس اوراق بھادار درخصوص سرمايه ثبت شده شرکت حداقل بمیزان 600 میلیارد لایر، ارزش بازار سھام شرکت حداقل 
بمبلغ 000ر5 میلیارد لایر، ارزش بازار سھام شناور آزاد حداقل به مبلغ 2.500 میلیارد لایر و نسبت حقوق صاحبان سھام به کل دارايي¬ھا بمیزان 15 درصد، مثبت بودن جمع جريان¬ھاي نقدي عملیاتي 2 سال اخیر و فاقد 

زيان انباشته بودن شرکت.
15. دستورالعمل حاکمیت شرکتي ابالغیه سازمان بورس و اوراق بھادار و اصالحیه بعدي آن توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است که موارد عدم رعايت آن به شرح زير مي¬باشد: 

دارا بودن دبیرخانه مستقل براي ھیات مديره، تايید معامالت با اشخاص وابسته توسط ھیات مديره، استقرار ساز و کار کنترل¬ھاي داخلي اثربخش، مستندسازي ارزيابي اثربخشي ھیات مديره، کمیته¬ حسابرسي و ساير 
کمیته¬ھاي تخصصي ، بروز رساني در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتي توسط اعضاي ھیات مديره، تھیه و تصويب منشور ھیات مديره، منشور دبیرخانه ھیات مديره،  تصويب ترتیب و تاريخ برگزاري جلسات ھیات مديره 
در اولین جلسه براي ھر دوره 6 ماھه، امکان فراھم کردن اعمال حق راي به طريق الکترونیکي، انتشار گزارش¬ھاي مالي، تفسیري مديريت، فعالیت ھیات مديره و سوابق تحصیلي و حقوق و مزاياي اعضاي ھیات مديره و 

مديران اصلي، گزارش کنترل¬ھاي داخلي، کمیته¬ھاي تخصصي و اھداف و برنامه¬ھا از طريق پايگاه اينترنتي شرکت، ايجاد و استمرار و تقويت ساز و کارھاي اثربخش چارچوب حاکمیت شرکتي و مستندسازي آن، تشکیل 
کمیته ھاي انتصابات، ريسک و جبران خدمات تحت نظر ھیات مديره و نظارت بر عملکرد آن.
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

۴٨٧,١١١٣٧۵,٧۴٧٨٧٣,٧۵٩٣٠درآمدھای عملیاتی

(۶)(٨٧٢,٢١١)(۴٠٠,۵٣٣)(۴٢۵,۴٣۵)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

--١,۵۴٨(٢۴,٧٨۶)۶١,۶٧۶سود (زيان) ناخالص

١١(٩۵,١٢۵)(۵٠,۵٩٨)(۴۵,٢۶۶)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

(۵۶٧)(٣٣٠,۶٠۴)(۵,١٠۶)(٣۴,٠۴٩)ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٩۵)۴,٠٩۴٨٠,۴٣۴٨٨,١٣٧ساير درآمدھا

٨٠(١٨١,٣٧٢)(٢٢٨,٩٢١)(۴۶,٧١۶)سایر ھزینه ھا

٧۴(۵١٧,۴١۶)(٢٢٨,٩٧٧)(۶٠,٢۶١)سود (زيان) عملیاتي

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

٠٠٠٠سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٣,٧٢۴٢,١١٨٣,١٨۴٧۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٧۵(۵١۴,٢٣٢)(٢٢۶,٨۵٩)(۵۶,۵٣٧)سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

٠٠٠٠سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

٧۵(۵١۴,٢٣٢)(٢٢۶,٨۵٩)(۵۶,۵٣٧)سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٧۵(۵١۴,٢٣٢)(٢٢۶,٨۵٩)(۵۶,۵٣٧)سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٧۴(٢,۵٨۶)(١,١۴۵)(٣٠١)عملیاتی (ریال)

١٩١١١۵٧٣غیرعملیاتی (ریال)

٧۵(٢,۵٧١)(١,١٣۴)(٢٨٢)ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٧۵(٢,۵٧١)(١,١٣۴)(٢٨٢)سود (زيان) پايه ھر سھم

٧۵(٢,۵٧١)(١,١٣۴)(٢٨٣)سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

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 ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٧۵(۵١۴,٢٣٢)(٢٢۶,٨۵٩)(۵۶,۵٣٧)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

٧۵(۵١۴,٢٣٢)(٢٢۶,٨۵٩)(۵۶,۵٣٧)سود (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 ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
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دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

(۵)٣۴,٩٢٨٣۶,۵٩٢٣۵,٣۵٩دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

(۴)٢,٨١٨٢,٩۴۴٣,٢٩١دارایی ھای نامشھود

١١١٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافتنی ھای بلندمدت

(٨۴)٢,٨٣٩١٧,٩۵١١۶,٣٢٠سایر دارایی ھا

(٢٩)۴٠,۵٨۶۵٧,۴٨٨۵۴,٩٧١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١,٢۶٠١,٢٣٠٣,۵٢٩٢سفارشات و پیش پرداخت ھا

٠٠٠٠موجودی مواد و کاال

٩٧٧,٩١٢٧۴۶,١٣۵٨١٣,٣١۴٣١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٠٠٠٠سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(١٣)۶٣,٣٠۶٧٢,۵٣٢٧۶,٠٩٧موجودی نقد

١,٠۴٢,۴٧٨٨١٩,٨٩٧٨٩٢,٩۴٠٢٧

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

١,٠۴٢,۴٧٨٨١٩,٨٩٧٨٩٢,٩۴٠٢٧جمع دارایی ھای جاری

١,٠٨٣,٠۶۴٨٧٧,٣٨۵٩۴٧,٩١١٢٣جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش 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

(۶)(۴٢۴,٣۵١)(٩٣٨,۵٨٣)(٩٩۵,١٢٠)سود (زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

(٨)(٢١۵,٣۵١)(٧٢٩,۵٨٣)(٧٨۶,١٢٠)جمع حقوق مالکانه



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح
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بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٠٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

(٢۶)٣١,٧۴١۴٢,٧۵۶۴٧,٧۶٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(٢۶)٣١,٧۴١۴٢,٧۵۶۴٧,٧۶٧جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١,٧١٢,۴٧٣١,۴٣١,١۴٧٨۵٠,٠٨٧٢٠پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

١۶,٨۵٩١۶,٨۵٩١۶,٨۵٩٠مالیات پرداختنی

١٠۵,٧۶٠١٠۶,١٣٩١٠٩,٧۴۵٠سود سھام پرداختنی

٠٠٠٠تسھیالت مالی

٠٠١١٧,١٩٢٠ذخایر

(٧٧)٢,٣۵١١٠,٠۶٧٢١,۶١٢پیش دریافت ھا

١,٨٣٧,۴۴٣١,۵۶۴,٢١٢١,١١۵,۴٩۵١٧

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

١,٨٣٧,۴۴٣١,۵۶۴,٢١٢١,١١۵,۴٩۵١٧جمع بدھی ھای جاری

١,٨۶٩,١٨۴١,۶٠۶,٩۶٨١,١۶٣,٢۶٢١۶جمع بدھی ھا

١,٠٨٣,٠۶۴٨٧٧,٣٨۵٩۴٧,٩١١٢٣جمع 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

(٢١۵,٣۵١)٠(۴٢۴,٣۵١)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

(٢١۵,٣۵١)٠(۴٢۴,٣۵١)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده 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

(۵١۴,٢٣٢)(۵١۴,٢٣٢)

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری



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

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

٠٠٠٠٠٠٠٠(۵١۴,٢٣٢)٠(۵١۴,٢٣٢)

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(۵١۴,٢٣٢)٠(۵١۴,٢٣٢)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع سال مالي 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 تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

(۵۶,۵٣٧)(۵۶,۵٣٧)سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

(۵۶,۵٣٧)٠(۵۶,۵٣٧)٠٠٠٠٠٠٠٠سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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

(٧٨۶,١٢٠)٠(٩٩۵,١٢٠)٢٠٠,٠٠٠٠٠٠٩,٠٠٠٠٠٠مانده در ٣١/١۴٠٠/٠۶

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح



حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

(١١)(١٣٨,٨٧۴)(١٠٠,٠٣٢)(١١٠,۵۴٣)نقد حاصل از عملیات

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

(١١)(١٣٨,٨٧۴)(١٠٠,٠٣٢)(١١٠,۵۴٣)جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٩٣٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٧٩(۶,۶۶٨)(۴,۴٣۶)(٩۴٠)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

۶٨(١٨٩)(١٨٩)(۶٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠پرداخت 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

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

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

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

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

٧٨(۶,٧۶۴)(۴,۶٢۵)(١,٠٠٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

(٧)(١۴۵,۶٣٨)(١٠۴,۶۵٧)(١١١,۵۴٣)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

١٧٨,٢٧٧٧۴,٢١٧١۵٨,۴١٨١۴٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

--(١٢,٩١٨)٠(٧۵,۵٨۵)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

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

٨١(٣,۶٠۶)(٢,٠٠٢)(٣٧٩)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

١٠٢,٣١٣٧٢,٢١۵١۴١,٨٩۴۴٢جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

٧٢(٣,٧۴۴)(٣٢,۴۴٢)(٩,٢٣٠)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

(۵)٧٢,۵٣٢٧۶,٠٩٧٧۶,٠٩٧مانده موجودی نقد در ابتدای سال

۴٠١٧٩تاثیر تغییرات نرخ ارز

۶٣,٣٠۶۴٣,۶۵۵٧٢,۵٣٢۴۵مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١٣٩٩/٠۶

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 ۶ ماھه منتھي بهدوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠٠/١٢/٢٩

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

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد درآمد
دوره ۶ ماھه

منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

بازرسي
حین

ساخت

شرکت
نفت و گاز

وپتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠١/٠١١٣٩٧/٠١/٠١١۴٠٠/١٢/٢٩٠
وضعیت
ارسالی

خدمات(٣١٠,٢٠۵)۶٨٣,٢٣١(۵۴۵,٢٣٩)۴٣۴٢۵٩,٩٧٩,٢٠(۵۴۵,٢٣٩)٢۵٩,٩٧٩(١٢,٨۴١)(۵۴١,۵۶٧)٧٠٠,۵۵۴



شرح
خدمات/
قراردادھا

نام طرف
قرارداد

تاريخ انعقاد
قرارداد

تاريخ شروع
قرارداد

تاريخ اتمام
قراداد

مبلغ
کل

قرارداد

مباني
نحوه

شناخت
درآمد

دوره ۶ ماھه منتھي بهدوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
١۴٠٠/١٢/٢٩

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

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده محقق
شده در دوره

۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/٠۶/٣١

سود(زيان)
ناخالص

درآمد
تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

بھاي تمام
شده

تجمیعي
قرارداد تا

تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد درآمد
دوره ۶ ماھه

منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد بھاي
تمام شده

دوره ۶ ماھه
منتھي به

١۴٠٠/١٢/٢٩

بازرسي
کاال ، مواد

و
محصوالت

شرکت
ھاي نفت و

گاز و
پتروشیمي

صورت١٣٩٧/٠١/٠١١٣٩٧/٠١/٠١١۴٠٠/١٢/٢٩٠
وضعیت
ارسالی

خدمات(۴۵۶,١١٨)۴۴۶,١٣٠(٨۴٧,١۴۶)۴۴,۴٧٣١٩١,٣٢٠(٨۴٧,١۴۶)١٩١,٣٢٠(٠۶٧,۵)(۶٨۶,٢٢٩)٢٢۴,۶١٩

بازرسي
تجھیزات ،

کنترل
خوردگي و

NDT

صورت١٣٩٧/٠١/٠١١٣٩٧/٠١/٠١١۴٠٠/١٢/٢٩٠ساير
وضعیت
ارسالی

خدمات(۶٠٨,٢٣)٢٧,٠٠۶(٣٩,٠۴٣)٨١٢,٣۵(٣,٢٣١)(٣٩,٠۴٣)٨١٢,۴۵۶٣۵,١٩(٩٨۴,٧۴)٩۴,۴۴٠

(٣۴٧,٣٧۴)٣٨٩,١٣۵(۴٢۵,۴٣۵)۶١,۶٧۶۴٨٧,١١١(۴٢۵,۴٣۵)١,۵۴٨۴٨٧,١١١(٨٧٢,٢١١)٨٧٣,٧۵٩جمع

بھاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون لایر)شرح

٠٠مواد مستقیم مصرفي

٠٠دستمزدمستقیم تولید

٠٠سربارتولید

٠٠جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٠٠انتقال به حساب دارايیھاي ثابت

٠٠جمع ھزينه ھاي تولید

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

٨٧٢,٢١١۴٢۵,۴٣۵بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

٨٧٢,٢١١۴٢۵,۴٣۵جمع بھاي تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده  

کاھش تعدادپرسنل باعث کاھش بھای تمام شده پرژھھااست.دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩



وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴٧٩٣٢۶٣٩۶تعداد پرسنل عملیاتي شرکت

٧١۵۵۵٩تعداد 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 ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد در دوره ۶ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠۶٨,٨۵۴٣٧,١١٨۶٠,٢٨٧ھزينه حقوق و دستمزد

٠٠٠٣,٢٣٠١,٣٠١٢,٠٧۵ھزينه 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

٠٠٠٨٨۶۵٣٧٩۴۵ھزينه حمل و نقل و انتقال

٠٠٠٨,٣۵۴٣,٣٩۶۶,٨۴٩ساير ھزينه ھا

٠٠٠۴,٧٩١١,۵۴٧۵,۴٣٠کارمزد خدمات بانکي

ھزينه خدمات مالي و
حسابرسي

٠٠٠٢,۵۶٣٧۴١١,٣۵٠

ھزينه حق الوکاله و دادرسي و
حقوقي

٠٠٠۴,٧۴٠١١٢٠

٠٠٠١,٧٠٧۵١۴١,٠٧۵ملزومات مصرفي

٠٠٠٩۵,١٢۵۴۵,٢۶۶٧٨,٠١١جمع

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



پیش بینی می گردد بر اساس ھزینه برآرورد شده ابتدای سال عمل شود.دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

وضعیت ارزی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١,٢٠۵,٢٢۴٣٢٩,٣١٠,۴۵۴,٠٨٨١,٣٩٣,١٢٨٣٣٨,٠۴۵,٨۵۵,٢٢١دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

۶۴۶,٠۴٧٢٠٢,۶٩٨,٨٧٠,١۵٠۶٣٠,٣٣٣١٨۶,١٣٧,٣٢٧,٣٧٨یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

١١٢,٢٢٩٢٠,۵٨٩,۵۶٩,٠٣٢١١٢,٢٢٩٢١,٢٠٠,۵٧٠,٨٧۶دالر استرالیابدھی ھای ارزی پایان دوره

۵,۶۵٨١,٨۶٧,١۴٠,٠٠٠۵,۶۵٨١,٩١٢,۶۴٨,٢٠۴پوندبدھی ھای ارزی پایان دوره

١٢,٧٢٨۶۴١,۵۶٢,٧٩۴١۵,۶٩٩١,٢٧١,۶١٣,٣۴٩دالرداراییھای ارزی پایان دوره

۵٧٣,٠٩٢١۴۵,٠۶٠,٨٣٠,٠٨٣٧٣۴,۴٩۵١٩٣,٠۶٧,٠۶۵,۵١۵یوروداراییھای ارزی پایان دوره

٢,۶٧٨,۴۶۴٨٧,٢٨٠,٢٢۶,۴٧٢۶,٠۴٧,٢٨٢٢١٨,٧٩٩,٧۴٩,٧۴٨یوانداراییھای ارزی پایان دوره

١١٠۶,٩٠۵,٩١٠١١٠٧,٨٠۴,۵٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٢۵,٠٩٩۴,١٨٧,۵۶٧,٣۵٨٢۵,٠٩٩۴,٧۵٠,٣٣٧,١٣۶دالر 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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٨٨,١٣٧۴,٠٩۴سود (زيان) تسعیر

٠٠ساير درآمدھاي عملیاتي

٨٨,١٣٧۴,٠٩۴جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

١٨١,٣٧٢۴۶,٧١۶زيان ناشي از تسعیر ارز

١٨١,٣٧٢۴۶,٧١۶جمع

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

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

شرکت فاقد تسھیالت دریافتنی می باشددوره ۶ 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 ٣١/١۴٠٠/٠۶ -

میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل

طرح- میلیون لایر

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
طرح در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

درصد پیشرفت
برآوردي طرح در تاريخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
برآوردي طرح

در تاريخ

تاريخ برآوردي
بھره برداري از

طرح

تشريح تاثیر طرح
در فعالیتھاي آتي

شرکت

توضیحات

وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

نام
شرکت

سال
مالي

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتي شرکت در شرکتدوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠
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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٣,٠۵۵۶۵٨سود سپرده ھاي بانکي

١٧٩۴سود (زيان) تسعیر

٣,٠۶٢(۵٠)ساير درآمد ھا و ھزين ھاي غیر عملیاتي

٣,١٨۴٣,٧٢۴جمع



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

شرکت فاقد سود دوره جھت تقسیم سود سھام می باشد .دوره ۶ 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.»


