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گزارش حسابرس مستقل

پتروشیمي فن آورانبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورتھاي مالي تلفیقي گروه و شرکت پتروشیمي فن آوران (سھامي عام) شامل صورت ھاي وضعیت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتھاي سود و زيان، تغییرات 

در حقوق مالکانه و جريانھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشتھاي توضیحي 1 تا 39 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورتھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است. اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي داخلي 

مربوط به تھیه صورتھاي مالي است به گونه اي که اين صورتھا، عاري از تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين سازمان، اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور 

ايجاب مي کند اين سازمان الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورتھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.  
حسابرسي شامل اجراي روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشاء شده در صورتھاي مالي است. انتخاب روشھاي حسابرسي، از جمله ارزيابي 

خطرھاي تحريف با اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتھاي مالي، به قضاوت حسابرس بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورتھاي مالي 
به منظور طراحي روشھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترلھاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل 

ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیئت مديره و نیز ارزيابي کلیت ارائه صورتھاي مالي است. 
اين سازمان اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورتھاي مالي، کافي و مناسب است. 

ھمچنین اين سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز ساير موارد الزم را به 
مجمع عمومي عادي صاحبان سھام گزارش کند. 

                        

اظھار نظر

 
  .4                            

به نظر اين سازمان، صورتھاي مالي يادشده در باال، وضعیت مالي گروه و شرکت پتروشیمي فن آوران (سھامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانھاي نقدي گروه و 
شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. 

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            5. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين سازمان نسبت به 

صورتھاي مالي، در برگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت  به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمی شود. 
در ارتباط با حسابرسي صورتھاي مالي، مسئولیت اين سازمان مطالعه "ساير اطالعات" به  منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورتھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند 
حسابرسي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتی که اين سازمان به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. دراين خصوص 

نکته قابل گزارش وجود ندارد.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            6. نظر مجمع عمومي صاحبان سھام را به اين نکته جلب مي نمايد که به دلیل زيان انباشته شرکت فرعي (پتروشیمي فارابي)، سود انباشته در صورتھاي مالي 

تلفیقي کمتر از سود قابل تخصیص در شرکت اصلي مي باشد. از اين رو ھنگام تصمیم گیري نسبت به تقسیم سود سھام، به منظور جلوگیري از تقسیم منافع موھوم، توجه به اين موضوع 
اھمیت دارد.

7. مفاد ماده 110 اصالحیه قانون تجارت و 30 اساسنامه شرکت درخصوص معرفي نماينده شخص حقیقي ھیئت مديره توسط شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري رعايت 
نگرديده است.

8. فروشھاي صادراتي شرکت به موجب قراردادھاي بازاريابي منعقده، تا شھريور 1398 با شرکت ماکرو اينترنشنال سرويس و بعد از آن توسط بانک تجارت (از طريق کارگزاران زيرمجموعه 
آنھا) صورت گرفته است. در اين خصوص جھت مبلغ 077ر1 میلیارد لایر(معادل 370ر27 ھزار درھم و 413 ھزار يورو) از فروش ھاي صادراتي، مفاد قراردادھاي فیمابین جھت واريز وجوه حاصل 

از فروشھاي صادراتي ظرف مھلت ھاي مقرر در قرارداد رعايت نگرديده و ضمانت نامه ھاي معتبري نیز از بانک تجارت اخذ نشده است.
9. اقدامات ھیئت مديره شرکت جھت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 تیر 1398، دررابطه با موارد مندرج در بندھاي 8، 12 و 13 اين گزارش و پیگیري الزم درخصوص 

تصمیم گیري بابت عملیات اجرايي شرکت پترو الفین فن آوران و اخذ اسناد مالکیت تعدادي از زمین ھاي شرکت به نتیجه قطعي نرسیده است.
10. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 3 -36، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره به اطالع 
اين سازمان رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامالت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از ھیئت  مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گیري رعايت شده است. 

مضافا  نظر اين سازمان به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
11. گزارش ھیئت  مديره، موضوع ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت پتروشیمي فن آوران (سھامي عام)، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي 
صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. باتوجه  به رسیدگیھاي انجام شده نظر اين سازمان به موارد با اھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در 

گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب ھیئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار به شرح زير رعايت نشده است: 

مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل افشاي اطالعات، مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش و مفاد مواد 28 و 30 اساسنامه نمونه بورس اوراق بھادار تھران در خصوص افشاي فوري تغییر در ترکیب 
اعضاي ھیئت مديره، رعايت حداقل 20 درصد سھام شناور تعیین شده براي ناشران تابلو اصلي و میزان سرمايه تعیین شده (حداقل 1000 میلیارد لایر) براي ناشران تابلو اصلي، دعوت 

مجمع عمومي عادي براي تکمیل اعضاي ھیئت مديره (عده اعضاي ھیئت مديره کمتر از حدنصاب مقرر مي باشد)، سلب عضويت اعضاي ھیئت مديره اي که اعضاي ھیئت مديره يا نمايندگان 
آنھا بیش از چھار جلسه متوالي غیبت داشته اند.

12. مفاد مواد 11، 12، 16 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکتھاي پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران در خصوص ايجاد ساز و کار مناسب جھت جمع آوري موارد نقض قوانین و 
مقررات و نظارت بر اجراي قوانین، تناسب حقوق و مزاياي ھیئت مديره و مديران ارشد متناسب با عملکرد آنھا جھت ايجاد انگیزه، ايجاد فرآيندي جھت ارزيابي اثربخشي ھیئت مديره و 

مديرعامل شرکتھاي فرعي و وابسته، افشاي اطالعات کامل کمیته ھاي تخصصي ھیئت مديره، تجارب و ھمچنین حقوق و مزاياي مديران اصلي در پايگاه اينترنتي شرکت.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئین نامه ھا و دستورالعملھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک 

لیستھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم شناسايي و تأيید ھويت اشخاص خارجي و 
دريافت استعالم مشخصات سھامداران اشخاص حقوقي و اعضاي ھیئت مديره آنھا، انجام وظايف تعیین شده براي مسئول مبارزه با پولشويي و لزوم تدوين رويه ھاي قابل اتکا جھت مبارزه با 

پولشويي و ابالغ آن به کارکنان و آموزش آنھا، (موضوع مواد 3، 4،5 ،6، 11، 14، 16، 21 و 23 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي و ھمچنین مواد 3، 14، 19، 35، 36 و 43 آيین نامه 
اجرايي مبارزه با پولشويي)، اين سازمان به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد  شده برخورد نکرده است.
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سازمان حسابرسي

زمانشماره عضویتامضاء كنندهسمت
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[Farhad Panahi [Sign 1399/04/04
20:28:24

 

صورت سود و زیان تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

١١ ٢۶,۵٠۵,٠٠٨ ٢٩,٣٩٨,٣۴٩ درآمدھای عملیاتی 

(٢۶) (١٠,۶۵١,٨۵۵) (١٣,۴۵١,۶٧٩) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

١ ١۵,٨۵٣,١۵٣ ١۵,٩۴۶,۶٧٠ سود (زيان) ناخالص 

(١٣٧) (٢,١٣٧,٠٨۴) (۵,٠۵٨,٢۶٠) ھزينه ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

١٢۶ ١,٣٠٣,٨٨٧ ٢,٩۴٢,۴٠٢ ساير درآمدھا 

-- ٠ (٨١١,٠٨۵) سایر ھزینه ھا 

(١٣) ١۵,٠١٩,٩۵۶ ١٣,٠١٩,٧٢٧ سود (زيان) عملیاتي 

(۶٠١) (٢٣٧,۶٩۶) (١,۶۶۶,٣٣٣) ھزينه  ھاى مالى 

۴٧٣ ٣٣٣,۵٨٨ ١,٩١٠,۵۴٣ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

٢۶ ٩٢٩,٠٠٣ ١,١۶٨,٨۴٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

(١٠) ١۶,٠۴۴,٨۵١ ١۴,۴٣٢,٧٧٧ سود (زيان) قبل از احتساب سھم گروه از سود شرکت ھاي وابسته 

-- ٠ (۵۶۶,٢٣١) سھم گروه از سود شرکت ھای وابسته 

(١۴) ١۶,٠۴۴,٨۵١ ١٣,٨۶۶,۵۴۶ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٩٠ (٢۴,۵٩١) (٢,٣٧٢) سال جاری 

-- (۶۶۴,٨۶٢) ٠ سال ھای قبل 

(١٠) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١٣,٨۶۴,١٧۴ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

(١٠) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١٣,٨۶۴,١٧۴ سود (زيان) خالص 

قابل انتساب به: 

(۴) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١۴,٧۴١,۴٢٨ مالکان شرکت اصلی 

-- ٠ (٨٧٧,٢۵۴) منافع فاقد حق کنترل 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

(٨) ١۵,٠٨۵ ١٣,٩٣۶ عملیاتی (ریال) 

۴٧ ١,٠٧٩ ١,۵٨١ غیرعملیاتی (ریال) 

(۴) ١۶,١۶۴ ١۵,۵١٧ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

(۴) ١۶,١۶۴ ١۵,۵١٧ سود (زيان) پايه ھر سھم 

(١٠) ١۶,١۶۴ ١۴,۵٩۴ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ سرمایه 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

(١٠) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١٣,٨۶۴,١٧۴ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٠ ٠ مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 

(١٠) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١٣,٨۶۴,١٧۴ سود (زيان) جامع سال 

قابل انتساب به: 

(۴) ١۵,٣۵۵,٣٩٨ ١۴,٧۴١,۴٢٨ مالکان شرکت اصلی 

-- ٠ (٨٧٧,٢۵۴) منافع فاقد حق کنترل 

صورت وضعیت مالی تلفیقی

به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارایی ھای غیرجاری 

(١٢) ١,١٠١,٩۴٠ ٨٨٠,٧۶۶ ٩٧۴,٠٠٣ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ ١۵۶,۴٢٩ سرقفلی 

٢,٧١۶ ٢۶,٢٨۶ ٢۶,۵٧۴ ٧۴٠,١۴۵ دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ ١۶,٩۴٧,۵٣٣ سرمایه گذاری در شرکتھای وابسته 

(٣١) ١,٧۴٩,٢٣۴ ٢,٨۶٩,٠٩۵ ١,٢١٢,١٠٧ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 

۶ ١۵٠,٩٨٩ ١۶٢,٢۵٧ ١۶٠,١۴٢ سایر دارایی ھا 

۵۶٧ ٣,٠٢٨,۴۴٩ ٣,٩٣٨,۶٩٢ ٢٠,١٩٠,٣۵٩ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

۵٨٩ ١٧۴,٨۵٧ ۵٩١,١٠٨ ١,٢٠۵,١۶۶ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

۶۴ ١,٧٧۵,٣۴٢ ١,٩۵٣,٢٠۶ ٢,٩١٣,١۶۶ موجودی مواد و کاال 



به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

١٣٧ ٣,۴۶٨,۴٨۶ ٨,٧۶٣,۵٧١ ٨,٢٢٢,٩۴٠ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٣١۶ ١,٨۵٠,٧٣٧ ٩,۵٣۶,٨٧۵ ٧,۶٩٩,٣٧٧ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

۵٨٧ ۴٠,٢٠٢ ۴٠,٩۵٢ ٢٧۶,٢٨٠ موجودی نقد 

 ٢٠,٣١۶,٢٠,٨٨ ٩٢٩۵,٧,٣٠٩ ٧١٢,۶٢۴ ١٧٨

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

١٧٨ ٧,٣٠٩,۶٢۴ ٢٠,٨٨۵,٧١٢ ٢٠,٣١۶,٩٢٩ جمع دارایی ھای جاری 

٢٩٢ ١٠,٣٣٨,٠٧٣ ٢۴,٨٢۴,۴٠۴ ۴٠,۵٠٧,٢٨٨ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٢ ١٠٠,٨١٧ ١٠٠,٨١٧ ١٠٢,۶٢۶ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزیابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

١۶٢ ۶,٠٢٧,١۴٣ ١۶,۶٣٢,۵۴١ ١۵,٧٩۶,۶۴١ سود (زيان) انباشته 

سھام خزانه (شامل سھام شرکت در مالکیت شرکت ھای
فرعی) 

 ٠ ٠ ٠

١٣٨ ٧,٠٧٧,٩۶٠ ١٧,۶٨٣,٣۵٨ ١۶,٨۴٩,٢۶٧ حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی 

-- ٠ ٠ (١,٢٣۴,٩٣٠) منافع فاقد کنترل 

١٢١ ٧,٠٧٧,٩۶٠ ١٧,۶٨٣,٣۵٨ ١۵,۶١۴,٣٣٧ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 



به تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجديد ارائه شده به تاريخ
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده به تاریخ
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

١٩۶ ١۶٩,٨۶٣ ٢٠۶,١٢٣ ۵٠٣,٢۶٨ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

١٩۶ ١۶٩,٨۶٣ ٢٠۶,١٢٣ ۵٠٣,٢۶٨ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

٢٧۴ ٢,۵١٩,۵۴٣ ٣,٩١۵,٩۶٣ ٩,۴٢٣,۴۶٧ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

١۶٠ ۴٠٢,١٩٩ ١,٠٧٢,٢٢٧ ١,٠۴٧,٢۴٢ مالیات پرداختنی 

٣٠ ١۶٨,۵٠٨ ۴٠,۵٢۶ ٢١٨,٧٢۴ سود سھام پرداختنی 

٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ١٣,۵٠٠,٠٠٠ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

٠ ٢٠۶,٢٠٧ ٢٠٠,٢۵٠ پیش دریافت ھا 

 ٢۴,٣٨٩,۶٨٣ ۶,٩٣۴,٣,٠٩٠,٢ ٩٢٣۵٠ ۶٨٩

٠ ٠ ٠ بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش 

۶٨٩ ٣,٠٩٠,٢۵٠ ۶,٩٣۴,٩٢٣ ٢۴,٣٨٩,۶٨٣ جمع بدھی ھای جاری 

۶۶۴ ٣,٢۶٠,١١٣ ٧,١۴١,٠۴۶ ٢۴,٨٩٢,٩۵١ جمع بدھی ھا 

٢٩٢ ١٠,٣٣٨,٠٧٣ ٢۴,٨٢۴,۴٠۴ ۴٠,۵٠٧,٢٨٨ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

قابل انتساب به
مالکان شرکت

اصلی

منافع
فاقد حق

کنترل

جمع کل

٧,٠٧٧,٩۶٠ ٠ ٧,٠٧٧,٩۶٠ ٠ ۶,٠٢٧,١۴٣ ٠ ٠ ٠ ٠١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

٧,٠٧٧,٩۶٠ ٠ ٧,٠٧٧,٩۶٠ ٠ ۶,٠٢٧,١۴٣ ٠ ٠ ٠ ٠١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی
منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 



افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

قابل انتساب به
مالکان شرکت

اصلی

منافع
فاقد حق

کنترل

جمع کل

سود (زيان) خالص گزارش شده در
صورت ھاي مالي سال مالي منتھي به

 ١٣٩٧/١٢/٢٩

١۵,٣۵۵,١ ٣٩٨۵,٣۵۵,٠١ ٣٩٨۵,٣۵۵,٣٩٨

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال
مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵,٣۵۵,١ ٠ ٣٩٨۵,٣۵۵,٠١ ٣٩٨۵,٣۵۵,٣٩٨

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

 ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵,٣۵۵,١ ٠ ٣٩٨۵,٣۵۵,٠١ ٣٩٨۵,٣۵۵,٣٩٨

(۴,٧۵٠,٠٠٠)٠ (۴,٧۵٠,٠٠٠) (۴,٧۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠١٧,۶٨٣,٣۵٨ ١٧,۶٨٣,٣۵٨ ٠ ٠١۶,۶٣٢,۵۴١ ٠ ٠ ٠١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه
منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه
منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

١۴,٧۴١,۴١ ٢٨۴,٧۴١,۴٠١ ٢٨۴,٧۴١,۴٢٨

سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر
مالیات 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

قابل انتساب به
مالکان شرکت

اصلی

منافع
فاقد حق

کنترل

جمع کل

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

 ٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۴,٧۴١,۴١ ٠ ٢٨۴,٧۴١,۴٠١ ٢٨۴,٧۴١,۴٢٨

(١۵,٢٠٠,٠٠٠)٠ (١۵,٢٠٠,٠٠٠) (١۵,٢٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ ٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به
سود و زیان انباشته 

 ٠ ٠ ٠ (٣٧۶,٨١٨) (٣٧۶,٨١٨)(١,٢٣۴,٩٣٠)(١,۶١١,٧۴٨)

١,٢٩٩ ٠ ١,٢٩٩ (۵١٠) ١,٨٠٩ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

١۵,۶١۴,٣٣٧(١,٢٣۴,٩٣٠)١۶,٨۴٩,٢۶٧ ٠ ٠١۵,٧٩۶,۶۴١ ٠ ٠ ٠١٠٢,۶٢۶ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی تلفیقی

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

۴٠ ١٠,٧٩٨,٧٢١ ١۵,١١٣,٩٨١ نقد حاصل از عملیات 

(۴٣۴) (١٩,۴٢۵) (١٠٣,۶۶۵) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

٣٩ ١٠,٧٧٩,٢٩۶ ١۵,٠١٠,٣١۶ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

-- ١٢,٣١٢ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

(۴) (۶۵,٨٨٣) (۶٨,۶٧٢) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(١۴,۶٣۴) (١,۴٣٠) (٢١٠,۶٩٢) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش شرکت ھای فرعی 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید شرکت ھای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت ھای وابسته 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

(۵٩۵,١٣۶) (٢,۶٧٢) (١۵,٩٠۴,٧٠٨) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری  در امالک 

١٠,٨۵٩ ١٧,٨٩۶ ١,٩۶١,٢٠٢ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٩٩ (٨,٨٠۵,٩٩٩) (١١٨,٣٠٧) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

۴٩٣ ٣٢٢,٠٠۴ ١,٩١٠,۵۴٣ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

١٢٠ ٨٠٠,۵٨۵ ١,٧۶٠,٧٩۶ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

(٣٨) (٧,٧٢٣,١٨٧) (١٠,۶۶٩,٨٣٨) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

۴٢ ٣,٠۵۶,١٠٩ ۴,٣۴٠,۴٧٨ جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلی 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه شرکت ھای فرعی- سھم منافع فاقد حق
کنترل 

 ١۶۶,٠ ٨٠٠

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

۴۵٨ ۴,٨٠٠,٠٠٠ ٢۶,٨٠٠,٠٠٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد
تغییر

حسابرسی شده

(۴٣۶) (٢,٨٠٠,٠٠٠) (١۵,٠٠٠,٠٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(۴۵٢) (٢٠۵,١۴٨) (١,١٣٢,٣١۶) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

(٢٠٩) (۴,٨۶٩,١٠٣) (١۵,٠٢٨,٠۵١) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به مالکان شرکت اصلی 

٠ (٨١,٢۶٨) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام به منافع فاقد حق کنترل 

(٣٩) (٣,٠٧۴,٢۵١) (۴,٢٧۴,٨٣۵) جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- (١٨,١۴٢) ۶۵,۶۴٣ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

۴٠٣ ۴٠,٢٠٢ ٢٠٢,٠٢۵ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

(۵۴) ١٨,٨٩٢ ٨,۶١٢ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

۵٧۵ ۴٠,٩۵٢ ٢٧۶,٢٨٠ مانده موجودی نقد در پايان سال 

٠ ٠ معامالت غیرنقدی 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

دالیل تغییرات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم: 

١٠ ٢۶,۵٠۵,٠٠٨ ٢٩,١۴۵,٨٩٧ درآمدھای عملیاتی 

(٢۴) (١٠,۶۵١,٨۵۵) (١٣,١٧١,٠۶١) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

١ ١۵,٨۵٣,١۵٣ ١۵,٩٧۴,٨٣۶ سود (زيان) ناخالص 

(١٢۶) (٢,١٣٧,٠٨۴) (۴,٨٣٧,٣٠۶) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

١٢۵ ١,٣٠٣,٨٨٧ ٢,٩٣٣,۴٢٧ ساير درآمدھا 

-- ٠ (١,٠٨٨) سایر ھزینه ھا 

(۶) ١۵,٠١٩,٩۵۶ ١۴,٠۶٩,٨۶٩ سود (زيان) عملیاتي 

(۶٠١) (٢٣٧,۶٩۶) (١,۶۶۶,٣٣٣) ھزينه  ھاى مالى 

۴٧۵ ٣٣٣,۵٨٧ ١,٩١٧,٠٨١ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

٨۶ ٩٣١,۶٧۵ ١,٧٣۴,۶٣٨ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٠ ١۶,٠۴٧,۵٢٢ ١۶,٠۵۵,٢۵۵ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٩٠ (٢۴,۵٩١) (٢,٣٧٢) سال جاری 

-- (۶۶۴,٨۶٢) ٠ سال ھای قبل 

۵ ١۵,٣۵٨,٠۶٩ ١۶,٠۵٢,٨٨٣ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

۵ ١۵,٣۵٨,٠۶٩ ١۶,٠۵٢,٨٨٣ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

(٢) ١۵,٠٨۵ ١۴,٨٠٨ عملیاتی (ریال) 

٩٣ ١,٠٨٢ ٢,٠٩٠ غیرعملیاتی (ریال) 

۵ ١۶,١۶٧ ١۶,٨٩٨ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

۵ ١۶,١۶٧ ١۶,٨٩٨ سود (زيان) پايه ھر سھم 

٠ ٠ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ سرمایه 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

صورت سود و زیان جامع

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شده

۵ ١۵,٣۵٨,٠۶٩ ١۶,٠۵٢,٨٨٣ سود (زيان) خالص 

سایر اقالم سود و زیان جامع: 

٠ ٠ مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

٠ ٠ مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع 

٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات 

۵ ١۵,٣۵٨,٠۶٩ ١۶,٠۵٢,٨٨٣ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی

دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

(١۶) ١,١٠١,٩۴٠ ٨٨٠,٧۶۶ ٧۴٢,٢۴۴ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٢۶,٢٨۶ ٢۶,۵٧۴ ٢۶,۵٧۵ دارایی ھای نامشھود 

۴٩٨ ١,٧۴٩,٢٣۴ ٣,١٩٣,٣٢٣ ١٩,١١٠,٧۵۴ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ دریافتنی ھای بلندمدت 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(٣) ١۵٠,٩٨٩ ١۶٢,٢۵٧ ١۵۶,٨٨۴ سایر دارایی ھا 

٣٧٠ ٣,٠٢٨,۴۴٩ ۴,٢۶٢,٩٢٠ ٢٠,٠٣۶,۴۵٧ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

٩٨ ١٧۴,٨۵٧ ۵٩١,١٠٨ ١,١٧٢,۴٠۵ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

۴٠ ١,٧٧۵,٣۴٢ ١,٩۵٣,٢٠۶ ٢,٧٣۵,٠٣۴ موجودی مواد و کاال 

٢ ٣,۴۶٨,۴٨۶ ٨,٧۶٣,۵٧١ ٨,٩۵١,٣٨۴ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

(٢١) ١,٨۵٠,٧٣٧ ٩,۵٣۶,٨٧۵ ٧,۵٧٩,٣٢٣ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

۴۵ ۴٠,٢٠٢ ۴٠,٩۵٢ ۵٩,٣۵٢ موجودی نقد 

 ٢٠,۴٩٧,۴٢٠,٨٨ ٩٨۵,٧,٣٠٩ ٧١٢,۶٢۴ (٢)

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

(٢) ٧,٣٠٩,۶٢۴ ٢٠,٨٨۵,٧١٢ ٢٠,۴٩٧,۴٩٨ جمع دارایی ھای جاری 

۶١ ١٠,٣٣٨,٠٧٣ ٢۵,١۴٨,۶٣٢ ۴٠,۵٣٣,٩۵۵ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ ٩۵٠,٠٠٠ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٠ ١٠٠,٨١٧ ١٠٠,٨١٧ ١٠٠,٨١٧ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

۵ ۶,٠٢٧,١۴٣ ١۶,٩۵۶,٧۶٩ ١٧,٨٠٩,۶۵٢ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

۵ ٧,٠٧٧,٩۶٠ ١٨,٠٠٧,۵٨۶ ١٨,٨۶٠,۴۶٩ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 



دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه بهشرح
حسابرس

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/١٢/٢٩

تجدید ارائه شده دوره منتھی به
١٣٩٧/٠١/٠١

درصد
تغییر

حسابرسی شدهحسابرسی شده

بدھی ھای غیرجاری 

٠ ٠ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۴٢ ١۶٩,٨۶٣ ٢٠۶,١٢٣ ٢٩١,٧٢۴ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

۴٢ ١۶٩,٨۶٣ ٢٠۶,١٢٣ ٢٩١,٧٢۴ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

۶۴ ٢,۴٢۴,٠٩۴ ٣,٩١۵,٩۶٣ ۶,۴٢٨,٢٩٣ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

(٢) ۴٠٢,١٩٩ ١,٠٧٢,٢٢٧ ١,٠۴٧,٢۴٢ مالیات پرداختنی 

۴٢۴ ١۶٨,۵٠٨ ۴٠,۵٢۶ ٢١٢,۴٧۴ سود سھام پرداختنی 

۶٩۴ ٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ١٣,۵٠٠,٠٠٠ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

(۶) ٩۵,۴۴٩ ٢٠۶,٢٠٧ ١٩٣,٧۵٣ پیش دریافت ھا 

 ٢١,٣٨١,٧۶٢ ۶,٩٣۴,٣,٠٩٠,٢ ٩٢٣۵٢٠٨ ٠

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش 

 ٠ ٠ ٠

٢٠٨ ٣,٠٩٠,٢۵٠ ۶,٩٣۴,٩٢٣ ٢١,٣٨١,٧۶٢ جمع بدھی ھای جاری 

٢٠۴ ٣,٢۶٠,١١٣ ٧,١۴١,٠۴۶ ٢١,۶٧٣,۴٨۶ جمع بدھی ھا 

۶١ ١٠,٣٣٨,٠٧٣ ٢۵,١۴٨,۶٣٢ ۴٠,۵٣٣,٩۵۵ جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا 

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

٧,٣٩٩,۵١٧ ٠ ۶,٣۴٨,٧٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

٧,٣٩٩,۵١٧ ٠ ۶,٣۴٨,٧٠٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١ 



افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به
 ١٣٩٧/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي
سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ١۵,٣۵٨,٠۶٩١۵,٣۵٨,٠۶٩

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ اصالح اشتباھات 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تغییر در رویه ھای حسابداری 

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي
منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۵,٣۵٨,٠۶٠١ ٩۵,٣۵٨,٠۶٩

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

٠١۵,٣۵٨,٠۶٩ ١۵,٣۵٨,٠۶٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩

(۴,٧۵٠,٠٠٠)(۴,٧۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠١٨,٠٠٧,۵٨۶ ١۶,٩۵۶,٧۶٩ ٠ ٠ ٠ ١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ١۶,٠۵٢,٨٨٣١۶,٠۵٢,٨٨٣

٠ ٠ ٠ سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات 

سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٨/١٢/٢٩

 ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠۶,٠۵٠١ ٢,٨٨٣۶,٠۵٢,٨٨٣



افزایشسرمایهشرح
سرمایه 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

(١۵,٢٠٠,٠٠٠)(١۵,٢٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه 

٠ ٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ خرید سھام خزانه 

٠ ٠ فروش سھام خزانه 

٠ ٠ سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه 

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ ٠ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠١٨,٨۶٠,۴۶٩ ١٧,٨٠٩,۶۵٢ ٠ ٠ ٠ ١٠٠,٨١٧ ٠ ٠ ٠ ٩۵٠,٠٠٠مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

صورت جریان ھای نقدی

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی: 

۵۴ ١٠,٧٩٨,٧٢٠ ١۶,۶٨٣,۶١۴ نقد حاصل از عملیات 

(۴١) (١٩,۴٢۵) (٢٧,٣۵٧) پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

۵۵ ١٠,٧٧٩,٢٩۵ ١۶,۶۵۶,٢۵٧ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

-- ١٢,٣١١ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

٢٧ (۶۵,٨٨٣) (۴٨,٣٨٩) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود 

۵۴ (١,۴٣٠) (۶۵۵) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت 

(۵٩۵,۶١٢) (٢,۶٧٢) (١۵,٩١٧,۴٣١) پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک 

۶,٠٧۴ ١٧,٨٩٧ ١,١٠۵,٠٣٣ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت 

-- (٨,٨٠۵,٩٩٩) ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران 

١۶۵ ٣٢٢,٠٠۴ ٨۵٢,۵٢٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

١١۵ ٨٠٠,۵٨۶ ١,٧٢۴,٠٩٧ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

(۵٩) (٧,٧٢٣,١٨۶) (١٢,٢٨۴,٨٢۵) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

۴٣ ٣,٠۵۶,١٠٩ ۴,٣٧١,۴٣٢ جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه 

۴۵٨ ۴,٨٠٠,٠٠٠ ٢۶,٨٠٠,٠٠٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

(۴٣۶) (٢,٨٠٠,٠٠٠) (١۵,٠٠٠,٠٠٠) پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

(۴۵٢) (٢٠۵,١۴٨) (١,١٣٢,٣١۶) پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شده

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای 

(٢٠٩) (۴,٨۶٩,١٠٣) (١۵,٠٢٨,٠۵١) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

(۴٢) (٣,٠٧۴,٢۵١) (۴,٣۶٠,٣۶٧) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- (١٨,١۴٢) ١١,٠۶۵ خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

٢ ۴٠,٢٠٢ ۴٠,٩۵٢ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

(۶١) ١٨,٨٩٢ ٧,٣٣۵ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

۴۵ ۴٠,٩۵٢ ۵٩,٣۵٢ مانده موجودی نقد در پايان سال 

٠ ٠ معامالت غیرنقدی 

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

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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. 

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در دوره ١٢
ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

فروش داخلي: 

متانول
(داخلي) 

ھزار
تن 

٢۴٠ ٣,٠۵۵,٩٠۴ (٢,۴٨۶,۵٩۶)۵,۵۴٢,۵٠٠ ٢٢٩٢۴,٢٠٣,٠۵۶,٧۶٨.۵۶ ٢,٣١٨,۵٣٣ (١,٧٨٣,۴۴۶) ۴,١٠١,٩٧٩ ١٩۵٢١,٠٣۵,٧٨٩,٧۴٣.۵٩ نرخ بازار 

اسید استیک
(داخلي) 

ھزار
تن 

٩٠ ١,۵٢٣,١٨٩ (٢,٢٨٢,۴٨٣)٣,٨٠۵,۶٧٢ ٨٣۴۵,٨۵١,۴۶٩,٨٧٩.۵٢ ١,۶۶۵,۶٠٩ (١,۶٩۶,١٨٧) ٣,٣۶١,٧٩۶ ٨۴۴٠,٠٢١,٣٨٠,٩۵٢.٣٨ نرخ بازار 

١٨ ١٧١,٨۶١ (٣٣۵,٣۴١) ۵٠٧,٢٠٢ ١٨٢٨,١٧٧,٨٨٨,٨٨٨.٨٩ ٩,۵٠٨ (٢۵٩,٨٧۵) ٢۶٩,٣٨٣ ١۶,٨٣۶,۴٣٧,۵٠٠ ١۶ سایر ھزارتنمنواکسیدکربن

محصوالت
فرعي 

ھزار
تن 

۶۶ ١٨٠,٩٨٢ (٢٣١,٨۵٧) ۴١٢,٨٣٩ ۴,۵٨٧,١٠٠,٠٠٠ ٩٠ ٢١,٣۵٢ (٢٩,۴٣۶) ۵٠,٧٨٨ ۶٧٧,١٧٣,٣٣٣.٣٣ ٧۵ سایر 

۴١۴ ۴,٩٣١,٩٣۶ (۵,٣٣۶,٢٧٧)۴٢٠١٠,٢۶٨,٢١٣ ۴,٠١۵,٠٠٢ (٣,٧۶٨,٩۴۴) ٧,٧٨٣,٩۴۶ ۴٩۶ جمع فروش داخلي 



مباني وواحدنوع کاال
مرجع قیمت

گذاري

برآورد تعداددوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
فروش در دوره ١٢
ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش-لایر
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش- لایر
فروش-

میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

فروش صادراتي: 

متانول
(صادراتي) 

ھزار
تن 

نرخھای
جھانی 

 ٧١٩٢۵,١٩٠,۴٩٧,٩١٣.٧٧١٨,١١١,٩۶٨ (۶,۵۵٨,٢٠٣)١١,۵۵٣,٧۶۵ ۶٩٠٢۶,۶٧٠,١١٠,١۴۴.٩٣١٨,۴٠٢,٣٧۶(٧,۴٩٣,٠٣٢)١٠,٩٠٩,٣۴۴ ۶۶٩

اسید استیک
(صادراتي) 

ھزار
تن 

نرخھای
جھانی 

 ١۶ ٣٨,٠۶٨,٣٧۵,٠٠٠ ۶٠٩,٠٩۴ (٣٢۴,٧٠٨) ٢٨۴,٣٨۶ ٣٩ ١٢,۶٠٩,٠٠٠,٠٠٠ ۴٧۵,٣٠٨ (٣۴١,٧۵٢) ١٣٣,۵۵۶ ٣٠

۶٩٩ ١١,٠۴٢,٩٠٠(٧,٨٣۴,٧٨۴)٧٠٢١٨,٨٧٧,۶٨۴ ١١,٨٣٨,١۵١(۶,٨٨٢,٩١١) ٧٣۵١٨,٧٢١,٠۶٢ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع درآمد ارائه خدمات: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ برگشت از فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تخفیفات 

١,١١٣ ١۵,٩٧۴,٨٣۶(١٣,١٧١,٠۶١)١,١٢٢٢٩,١۴۵,٨٩٧ ١۵,٨۵٣,١۵٣(١٠,۶۵١,٨۵۵) ١,١٠۵٢۶,۵٠۵,٠٠٨ جمع 

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٣/١٢/٢٩١٣٩۴/١٢/٢٩١٣٩۵/١٢/٣٠١٣٩۶/١٢/٢٩١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣۵,۵٩٠,٩۶۵ ٢٩,١۴۵,٨٩٧ ٢۶,۵٠۵,٠٠٨ ١١,٩٩٠,۵٧۶ ٩,٢١٩,۵١۵ ٩,۵٢٣,۵٧٨ ١٠,۶۴٠,۴٢٠ مبلغ فروش 

(١۴,٨٣۴,٨۶١) (١٣,١٧١,٠۶١) (١٠,۶۵١,٨۵۵) (۵,٧١۵,٩۶١) (۵,٢٨٣,۴١٨) (۶,١٣٢,٢۵٨) (۶,٠٢٩,٢۶٣) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

١- پیش بینی می گردد در سال ٩٩ کل میزان تولید و فروش به ترتیب ١.٢۴۶.٠٠٠ و ١.١١٣.٠٠٠ تن باشد. ٢- ھزینه حمل محصوالت صادراتی ۶٠ دالر و نرخ تسعیر دالر به میزان ١۴٠.٠٠٠ ریال به ازاء ھر دالر پیش
بینی گردیده است. ٣- نرخ فروش محصوالت داخلی برای سال ٩٩ به میزان ٩۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. ۴- بموجب مصوبه ھیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخھای اعالمی توسط مراجع

ذیصالح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در ھرماه با استفاده از متوسط نرخ معامالتی در سامانه نیما صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک برای سال ٩٩ بر اساس آخرین نرخ اعالمی که مربوط به اسفند
ماه ٩٨ بوده بعالوه ھزینه ھای باالسری صورت پذیرفته و برای سال ٩٩ با نرخ ١١.٣٩٣ ریال برای ھرمتر مکعب درنظر گرفته شده است. 

بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

٨,٨١۵,٠٨٨ ٧,٢۵٠,۴٠٣ مواد مستقیم مصرفي 

١٨٣,٣٨٣ ١٣٩,٨٣٠ دستمزدمستقیم تولید 

۴,۴۵۶,۵٨٨ ٣,١٨٨,١٧٠ سربارتولید 



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ (میلیون لایر)سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ (میلیون لایر)شرح

١٣,۴۵۵,٠۵٩ ١٠,۵٧٨,۴٠٣ جمع 

٠ ٠ ھزينه جذب نشده درتولید 

١٣,۴۵۵,٠۵٩ ١٠,۵٧٨,۴٠٣ جمع ھزينه ھاي تولید 

٠ ٠ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

٠ ٠ موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

(١,٠٠١) ٠ ضايعات غیرعادي 

١٣,۴۵۴,٠۵٨ ١٠,۵٧٨,۴٠٣ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

٢٧٨,۵٧٨ ٣۵٢,٠٣٠ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(۵۶١,۵٧۵) (٢٧٨,۵٧٨) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

١٣,١٧١,٠۶١ ١٠,۶۵١,٨۵۵ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ٠ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

١٣,١٧١,٠۶١ ١٠,۶۵١,٨۵۵ جمع بھاي تمام شده 

«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. 

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

٩,٩٧٩,۶٢٨٢٣,۵٧٧١٠,٨۶٧,١۵٨.۶٧٢۵۶,٢١۵ ٩١٨,٣۴۵١٠,٨۶۶,٩٧٠.۴٧(۵٨٩,۵٣٨)١٠,٨٧٠,۶۶۶.٧٧(۵۴,٢٣٢)٩,١٣۴,۴٠۴.١٣٢١٩,۵١٨٩٧٢,١٢٢١٠,٩١٠,٠١٢.٣٢١٠,۶٠۵,٨۶٣ ٢۴,٠٣٢تن متانول 

٢,۶٢۴,٢٣۵١١,١۶٨٢٧,٣۴٢,۴٠۶.٨٨٣٠۵,٣۶٠ ٢٧,٣۴٢,٩٠١.٨ ٩۵,٩٧۵ ٢٧۶,٣٧۵ ۴,٩٨٣۵۵,۴۶٣,۵٧۶.١۶ ٢,۵٩۴,١۶٠ ٩٩,٢٣۴٢۶,١۴١,٨۴۶.۵۴ ۵٩,٠۶٠ ٢,٩٢۶٢٠,١٨۴,۵۵٢.٢٩ تن اسید استیک 

٠ ٠ ٠ ٣٣۵,٣۴١ ١٨,٣٢۶١٨,٢٩٨,۶۴۶.٧٣ (١,٠٧١,۵۵۶)١٨,٢٩٨,٧۴١.۴۴(۵٨,۵۵٩)١,۴٠۶,٨٩٧ ٧۶,٨٨۵١٨,٢٩٨,٧١٨.٨٧ ٠ ٠ ٠ تن منواکسیدکربن

٠ ٠ ٠ ٢٣٢,٨۵٨ ٢,۵٧٩,٨٨۶.٧٧ ٩٠,٢۵٩ ٠ ٠ ٠ ٢٣٢,٨۵٨ ٢,۵٧٩,٨٨۶.٧٧ ٩٠,٢۵٩ ٠ ٠ ٠ تن ھیدروژن 

١٣,١٧٢,٠۶٢۵۶١,۵٧۵(١,٣٨۴,٧١٩)٢٧٨,۵٧٨١۴,٨٣٩,٧٧٨جمع كـل 



خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

مواد اولیه داخلي: 

٠ ٠ ٠ ٨,٢٣٠,٩٣٠ ٨,٨۶٨,٢٩٧,٧٨۶.٧٢ ٧۶١ ٨,٢٣٠,٩٣٠ ١٠,٨١۵,٩٣٩,۵۵٣.٢٢ ٧۶١ ٠ ٠ ٠ م - متر مکعب گاز طبیعي 

٠ ٠ ٠ ۵٨۴,١۵٨ ٠ ٢٣٣ ۵٨۴,١۵٨ ٢,۵٠٧,١١۵,٨٧٩.٨٣ ٢٣٣ ٠ ٠ ٠ ھزار تن گاز دي اکسید کربن 

٠ ٠ ٠ ٨,٨١۵,٠٨٨ ٨,٨۶٨,٢٩٧,٧٨۶.٧٢ ٩٩۴ ٨,٨١۵,٠٨٨ ١٣,٣٢٣,٠۵۵,۴٣٣.٠۵ ٩٩۴ ٠ ٠ ٠ جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع مواد اولیه وارداتي: 

٠ ٨,٨١۵,٠٨٨ ٨,٨١۵,٠٨٨ ٠ جمع كـل 

«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. 

سربار تولید و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

١۶٢,١۴١ ١٣٢,١٨٩ ٩٧,١۴٨ ۵۵١,۵٣٣ ٣٩٢,٣٨۴ ٣٠٩,٠١٧ ھزينه حقوق و دستمزد 

٩,٨٩٩ ٩,۴۵٩ ١٣,٠٢٢ ١٩٠,٢٠١ ١٧٨,١٠۶ ٢٧٧,٠٩٨ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت) 

 ١,٣٧٢,۴١ ٢,٢٩٢,٠٢٣ ٣٣,۶٢٠,١٢۶ ٠ ٠ ٠

١٩,٨١٣ ١۶,٧۵٨ ٨,٣٣٣ ٨٧,٢۵۶ ٩٢,۵٩٨ ۴٩,۴٣٩ ھزينه مواد مصرفي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 

حق العمل و کمیسیون
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ۵٧,٢۶٨ ١٠١,٨٩٧ ١۵,٩۵٧

ھزينه خدمات پس از
فروش 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠



ھزينه ھاي اداري، عمومي و فروشھزينه سربارشرح

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالي منتھي به
١٣٩٧/١٢/٢٩

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٨/١٢/٢٩

برآورد در دوره ١٢ ماھه منتھي
به ١٣٩٩/١٢/٣٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال 

 ١ ٠ ٠ ٠,۶٣ ٣٧,٩٩٠,۶٠١,٧٣٢ ۶,۵٨٠,۴٢۵

۵٣٢,٩٢١ ٩٧۵,٢٧١ ٣٢٣,٣٣٠ ١,۴٨٩,٢٢۴ ١,۵٠١,۴٧٧ ١,١٨٠,١٨٣ ساير ھزينه ھا 

٧,٣٩١,١۵۶ ۴,٨٣٧,٣٠۶ ٢,١٣٧,٠٨۴ ٣,٩٣٨,٣۴٠ ۴,۴۵۶,۵٨٨ ٣,١٨٨,١٧٠ جمع 

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ
فروش

محصوالت

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

 ١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بینی نرخ صادراتی محصوالت در سال ٩٩ ، برای متانول صادراتی ٢۵٠ دالر ، برای اسید استیک ٣٧۵ دالر ، ھزینه حمل محصوالت صادراتی ۶٠ دالر و نرخ تسعیر دالر به میزان
١۴٠.٠٠٠ ریال به ازاء ھر دالر پیش بینی گردیده است.نرخ فروش محصوالت داخلی به میزان ٩۵% فوب خلیج فارس پیش بینی گردیده است. 

نرخ خريد
مواد

اولیه 

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

 ١٣٩٩/١٢/٣٠

بموجب مصوبه ھیئت وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخھای اعالمی توسط مراجع ذیصالح و برمبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در ھرماه با استفاده از متوسط نرخ معامالتی در سامانه نیما
صورت می پذیرد . محاسبات نرخ گاز خوراک بر اساس آخرین نرخ اعالمی که مربوط به اسفند ماه ٩٨ بوده بعالوه ھزینه ھای باالسری صورت پذیرفته و برای سال ٩٩ با نرخ ١١.٣٩٣

ریال به ازاء ھر مترمکعب اعمال گردیده است. 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

 ١٣٩٩/١٢/٣٠

مواد اولیه و یوتیلیتی مصرفی عمده ترین عوامل بھای تمام شده می باشد. ھرماھه نرخ گازطبیعی که عمده ترین ماده اولیه این شرکت می باشد از طریق مراجع ذیصالح تعیین و اعالم می
گردد. الزم به ذکر است بموجب تصویب ھیئت وزیران نرخ گاز سوخت ھمانند سال ٩٨ به مبلغ ٢,۶٠٠ریال تعیین گردیده و با احتساب عوارض و ھزینه ھای باالسری مبلغ ٢.٩٠٠ ریال در پیش

بینی ھای سال ٩٩ لحاظ شده است. 

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٨۴ ٨۴ ۵٨ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

٢٠۶ ٢٠۶ ٢۵٠ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

١٨,٨٧٧,۶٨۴ ١٧١,٩۶۶,٠٠٠ ١۶,٠٣١,٧٨٢ ٢۵٧,۵۶٣,٠٠٠ دالر منابع ارزی طی دوره 

۴,۵۴١,١٩١ ٣٣,٣١٢,٠٠٠ ٢,٠٧٨,٨٩١ ٣٣,٣٩٩,٠٠٠ دالر مصارف ارزی طی دوره 

١٠,٨٣٨,۴٢۴ ۵۶,٢٢۴,٠٠٠ ٧,٣١٢,٩١٨ ٨١,٣٩۴,٠٠٠ دالر داراییھای ارزی پایان دوره 



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

۵,١٩٣,٧۵۵ ٣٨,٠٩٩,٠٠٠ ٣,٢۴۶,٧٣۵ ٣۶,١٣٧,٠٠٠ دالر بدھی ھای ارزی پایان دوره 

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

دوره ١٢ ماھه منتھي به
 ١٣٩٩/١٢/٣٠

پیش بینی می شود ھزینه ھای عمومی ، اداری و فروش در سال ٩٩ نسبت به سال ٩٨ حدودا ٧٠ درصد افزایش داشته باشد. علت آن عمدتاً به دلیل پیش بینی افزایش نرخ
ھزینه حمل و نرخ ارز می باشد. 

«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

ھزينه ھاينام طرح
برآوردي ريالي

طرح - میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي ارزي

طرح

نوع
ارز

ھزينه ھاي انجام
شده تا تاريخ

- ١٣٩٨/١٢/٢٩
میلیون لایر

ھزينه ھاي
برآوردي تکمیل
طرح- میلیون

لایر

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٧/١٢/٢٩

درصد پیشرفت
فیزيکي طرح در

تاريخ ١٣٩٨/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزيکي
برآوردي طرح در تاريخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

تاريخ
برآوردي

بھره برداري
از طرح

تشريح تاثیر
طرح در

فعالیتھاي آتي
شرکت

١۴٠٠/١٢/٢٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دالر١,٠٠٠,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ متانول ٢ 

پروژه
جداسازي

 co٢

١٣٩٨/١٢/٢٩ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دالر٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ 

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام 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

٠ ٣٢۴,٨٨٢ ۴٨.٧ ٠ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ٣٢۴,٢٢٨ ۴٨.٧ پتروشیمي فارابي 

٨٣ ١٧٠ ٠ ۴٩ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ١٧٠ ٠ پتروشیمي مارون 

١,١٢٠ ٣٣١٧,۵١٣,٧۶۴ ٧٠٢ ١٣٩٧/٠٩/٣٠ ١۶١,۶٨٣,٧۶۴ پتروشیمي مرجان 



تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي آتيدوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩نام 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

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین 

 ٣.٢۴۵,١٣٨,۵٣.٢٨ ٨,٨٧٩ ١٣٩٧/٠٢/٣١ ٩٢ ۵,٢۵۶,٨۴۵ ١,٠۵٧,٣۶٠

٨۵٢,۵٢٠ ١,٢٠٧,٢٢٨ ۴.٣٢ ٣٢٣,٩۵٨ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ۴.٢۶١,١١٩,٨۶١ پتروشیمي خارک 

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

به منظور ایجاد شبکه یکپارچه و مدیریت بازار داخلی و خارجی محصول متانول و بھره مندی از مزایای حاصله برای کلیه تولید کنندگان این محصول ، سیاست کلی شرکت بر تمرکز و ھماھنگی با سایر تولید
کنندگان متانول در کشور استوار گردیده است . از این رو سرمایه گذاری در سھام پتروشیمی خارگ با ھدف استفاده ھای آتی از مزیتھای مشروحه بعنوان بلند مدت طبقه بندی گردیده است . ھمجنین افزایش

سرمایه گذاری در سھام پتروشیمی مرجان با ھمین رویکرد طی سال ٩٨ صورت پذیرفته است. 

«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

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٢,٩٢۵,٣١٨ ١,٢٧۶,٨۵٢ سود حاصل از تسعیر ارز 

٨,١٠٩ ٢٧,٠٣۵ ساير 

٢,٩٣٣,۴٢٧ ١,٣٠٣,٨٨٧ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١,٠٠١ ٠ ضايعات غیر عادي تولید 

٨٧ ٠ ساير 

١,٠٨٨ ٠ جمع 

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و
ريالي (میلیون لایر)

مانده پايان دوره بهمانده پايان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت



نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

مانده اول دوره تسھیالت ارزي و
ريالي (میلیون لایر)

مانده پايان دوره بهمانده پايان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزينه مالي
طي دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

بلند مدتکوتاه مدت

١,٣۶۴,٧٢٣ ٠ ٠١٠,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ١,٧٠٠,٠٠٠١٠,٢٠٠,٠٠٠ ١٨ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

١٢۵,٧۵۴ ٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٢٠٠,٠٠٠ ٠ ١٨ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

٢۶,٨٨٢ ٠ ۴٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ۴٠٠,٠٠٠ ٠ ١١ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

١۴٨,٩٧۴ ٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ ١,٧٠٠,٠٠٠ ٠ ١٨ تسھیالت دریافتی از بانکھا 

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره 

 ٠ ٠

١,۶۶۶,٣٣٣ ٠ ٠١٣,۵٠٠,٠٠٠ ١,٧٠٠,٠٠٠١٣,۵٠٠,٠٠٠ جمع 

انتقال به
دارايي 

 ٠

ھزينه مالي
دوره 

 ١,۶۶۶,٣٣٣

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در سال ٩٨ از بانک صادرات مبلغ ١٢,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال با نرخ ١٨% تسھیالت و مبلغ ١.٢٠٠.٠٠٠ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ١٨% و مبلغ ۴٠٠.٠٠٠ میلیون ریال از محل منابع صندوق
توسعه ملی با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران با نرخ ١١% و مبلغ ٢,٠٠٠,٠٠٠ میلیون ریال از بانک تجارت با نرخ ١٨% اخذ گردید. تسھیالت دریافتی از بانکھای تجارت و صادرات مستلزم ایجاد به ترتیب مبالغ

٣٠٠,٠٠٠ میلیون و ١,٨٠٠,٠٠٠ میلیون ریال سپرده سرمایه گذاری با سود صفر درصد بوده که با توجه به اینکه شرکت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد و نرخ سود آن کمتر از سود متعارف بانکی است ، لذا
از تسھیالت مالی مذکور کسر و تسھیالت مالی بصورت خالص ارائه شده است. ھمچنین نرخ موثر (واقعی) تسھیالت مالی مذکور برابر با ٢١ درصد می باشد. 

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

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

 ١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به نرخ مناسب تسھیالت دریافتی از بانک توسعه صادرات و منابع صندوق توسعه ملی ،در نظر است در سال ٩٩ تسھیالت مذکور تمدید گردد و با توجه به منابع مالی شرکت برآورد
گردیده مبلغ ٩.۵٠٠ میلیارد ریال از تسھیالت دریافتی از بانکھای تجارت و صادرات نیز تسویه گردد و میزان ۴.۵٠٠ میلیارد ریال از تسھیالت دریافتی از بانکھای مذکور تمدید گردد.لذا برآورد ھزینه

ھای مالی شرکت بر این اساس در سال ٩٩ مبلغ ١.٠۵٠ میلیارد ریال می باشد. 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١,٩١٧,٠٨١ ٣٣٣,۵٨٧ درآمد سرمايه گذاري 

١,٩١٧,٠٨١ ٣٣٣,۵٨٧ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح ١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٧,٣٣۵ ١٨,٨٩٢ تسعیر دارائیھا و بدھي ھاي ارزي 

١,٧٢۴,٠٩٧ ٨٠٠,۵٨۶ سود سپرده ھاي بانکي 

٣,٢٠۶ ١١٢,١٩٧ ساير 

١,٧٣۴,۶٣٨ ٩٣١,۶٧۵ 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

٧۵ درصد سود خالص ٢٠٠,٠٠٠,١۵ ٣۵٨,٠۶٩,١۵ ۵٢۵,٧۶١,۴ ٧۶٩,٩۵۶,١۶ 

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

شرکت با بھره مندی از تجارب نیروی انسانی متخصص و مجرب خود در نظر دارد نسبت به رفع گلوگاھھای تولید و نزدیک شدن به ظرفیت اسمی اقدام نماید. دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

سایر توضیحات با اھمیت

١- با توجه به محدودیت ھای بین المللی موجود در حوزه صادرات محصوالت و نقل و انتقال وجوه ارزی حاصل از صادرات ، پیش بینی می گردد ھزینه ھای حمل محصول صادراتی و ھزینه نقل و انتقال ارز افزایش
یابد.٢- نرخ سرویسھای جانبی مصرفی در سال ٩٨ بموجب نرخھای اعالمی شورای رقابت که توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابالغ شده ، نسبت به نرخھای سال ٩٧ حدود ٣٧/۵ درصد افزایش داشته

است. ٣- بر اساس مصوبه ھیات وزیران نرخ گاز خوراک طبق نرخھای اعالمی توسط مراجع ذی صالح و بر مبنای محاسبه نرخ تسعیر ارز در ھر ماه با استفاده از متوسط نرخ معامالتی در سامانه نیما صورت می
پذیرد . الزم به ذکر است بموجب تبصره ذیل مصوبه ھیئت وزیران نرخ ھای مذکور در نیمه نخست سال با اعمال ١٠ درصد تخفیف و در نیمه پایانی سال نیز ١٠ درصد افزایش نسبت به نرخھای اعالم شده بعالوه

١.٢۶۶ریال ھزینه ھای باالسری مالک محاسبه در صورتحسابھای صادره سال ١٣٩٨ توسط سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده است . 

«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.» 


