
اطالعات و صورت ھای مالی
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:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)232002کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1398/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس
قانونی

پااليش نفت شیرازبه مجمع عمومی صاحبان سھام

بند مقدمه

 
                            1. صورت ھاي مالي شرکت پااليش نفت شیراز (سھامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و 

جريان  ھاي نقدي براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور و يادداشت ھاي توضیحي 1 تا 35، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

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

مربوط به تھیه صورت ھاي مالي است به گونه اي که اين صورت ھا، عاري از تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        



بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب 

مي کند اين مؤسسه الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 
حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از 
جمله ارزيابي خطرھاي تحريف بااھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي مالي به منظور 
طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھارنظر نسبت به اثربخشي کنترل ھاي 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 صورت ھاي مالي است. 
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است. 

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

                        

اظھار نظر

 
                            4. به نظر اين مؤسسه، صورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي شرکت پااليش نفت شیراز (سھامي عام) در تاريخ  29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان ھاي 

نقدي شرکت را براي سال مالي منتھي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه ھاي بااھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد.
 

                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. موارد زير بدون تعديل نمودن اظھارنظر اين مؤسسه، به اطالع مي رسد: 

1-5. وضعیت پروژه ھاي در جريان تکمیل شرکت در يادداشت توضیحي 3-13 صورت ھاي مالي افشاء شده است. با توجه به تصويب نامه شماره 128928/ت51154 ھـ مورخ 29 دي 1393 ھیئت وزيران 
به شرح يادداشت توضیحي 1-24 صورت ھاي مالي، مھلت بھره مندي از مزاياي اعمال قاعده کیفي سازي پروژه ھاي مزبور تا پايان سال 1398، به دلیل عدم بھره برداري خاتمه يافته است.  

2-5. نظر استفاده کنندگان از صورت ھاي مالي را به آثار بدھي ھاي احتمالي افشا شده در ياداشت ھاي توضیحي 34 صورت ھاي مالي پیوست به ويژه موضوعات مالیات و عوارض ارزش افزوده و 
معامالت فصلي ماده 169 مکرر قانون مالیات ھاي مستقیم سال مالي 1397 جلب مي نمايد.

 
                        



گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            6. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیئت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. 

اظھارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت ھاي مالي، دربرگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات" نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. 
در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي بااھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند 

حسابرسي و يا تحريف ھاي بااھمیت است. در صورتیکه اين مؤسسه به اين نتیجه برسد که تحريف بااھمیتي در "ساير اطالعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل 
گزارشي وجود ندارد.

 
                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            7. موارد زير درخصوص اصالحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير به اطالع مي رسد: 

1-7. مفاد ماده 240 اصالحیه  قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سھام به سھامدار عمده ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب مبلغ سود سھام در مجمع عمومي صاحبان سھام رعايت نشده 
است.   

2-7. اقدامات انجام شده درخصوص تکلیف تعیین شده براي ھیئت مديره در مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سھام مورخ 26 تیر 1398، در ارتباط با انتقال سند مالکیت يک باب منزل سازماني 
به نام شرکت به نتیجه نھايي نرسیده است. 

3-7. نحوه تخصیص و مباني قانوني  اندوخته طرح ھاي توسعه اي در يادداشت توضیحي 24 صورت ھاي مالي افشاء شده است. در رعايت مفاد ماده 51 اساسنامه شرکت، به منظور قطعیت تخصیص 
اندوخته ياد شده در حساب ھاي شرکت، اخذ مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سھام ضروري است.

8. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 33 صورت ھاي مالي، به عنوان کلیه معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط ھیئت مديره 
شرکت به اطالع اين مؤسسه 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. ھمچنین نظر اين مؤسسه به شواھدي حاکي از اينکه معامالت مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش ھیئت مديره درخصوص فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع مفاد ماده 232 اصالحیه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد 

بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااھمیتي که حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده 
از جانب ھیئت مديره باشد، جلب نگرديده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بھادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 
1-10. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکت ھاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص تأخیر در ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 26 تیر 1398 به مرجع ثبت شرکت ھا. 
2-10. مفاد تبصره 2 ماده 5 و مواد 6 و 19 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران درخصوص پرداخت سود از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بھادار و تسويه وجوه، 
تخصیص يا پرداخت مبالغي تحت عنوان حق مديريت، حق الزحمه نظارت و نظاير آن به سھامدار يا سھامداران عمده توسط ناشر در رابطه با تخصیص کارمزد ستاد به شرکت ملي پااليش و پخش 

فرآورده ھاي نفتي ايران و پرداخت ھرگونه کمک بالعوض به اشخاص خارج از شرکت پس از تصويب آن در مجمع عمومي عادي شرکت. 
3-10. مفاد تبصره ذيل ماده 23 و مواد 3، 4، 10، 11، 15، 16، 17، 24 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت ھاي پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ايران عمدتا  درخصوص 

وظايف و اقدامات محول شده به شرکت و ھیئت مديره شرکت از جمله تشکیل کمیته انتصابات، ايجاد ساز و کار ھاي اثربخش جھت کسب اطمینان از اثربخشي چارچوب حاکمیت شرکتي و 
مستندسازي آن و افشاي اطالعات مربوط به مديران اصلي در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسیري مديريت.

11. در اجراي ابالغیه چک لیست کنترل ھاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بھادار، چک لیست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس چک لیست 
مزبور بھبود نظام مناسب ارزيابي، کنترل و مديريت ريسک ھاي مترتب بر شرکت، بھبود کنترل ھاي داخلي چرخه دريافت و پرداخت و تھیه صورت تطبیق حساب  ھاي في مابین با خريداران اعتباري 

فرآورده  ھاي ويژه به صورت دوره اي ضروري است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک لیست ھاي ابالغي 
مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به مورد بااھمیتي که حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده باشد، 

برخورد ننموده است.
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موسسه حسابرسي تدوين و ھمکاران
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شريک موسسه تدوين و
ھمکاران

[Hamed Sayar [Sign8413401399/04/18
20:19:03

مدير موسسه تدوين و
ھمکاران

[Ahmad Sabet Mozaffari [Sign8001861399/04/18
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صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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:

١٣٠,١٧٩,۴۵٩٧۵,٩۵٢,۶٩۵٧١درآمدھای عملیاتی

(٨٢)(۶٨,٠٠٧,٠١٢)(١٢٣,۵٢۵,٠٢٩)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

(١۶)۶,۶۵۴,۴٣٠٧,٩۴۵,۶٨٣سود (زيان) ناخالص

۶(١,٩٩٧,۵١٢)(١,٨٧٠,٣٧٨)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

١,٧٢٧,٨۴١١,٠۴٧,١۴۵۶۵ساير درآمدھا

(١١٠,۶٧١)(۶,۴۵٩)(٧,١۵۴,۶٨٧)سایر ھزینه ھا

--۶,٩٨٨,٨۵٧(۶۴٢,٧٩۴)سود (زيان) عملیاتي

(١٠٠)(١٢,٠٢۶)(٢۴,٠۶٨)ھزينه  ھاى مالى

٢,۶٠٧,۶۵٩١,٧٩٩,۴۶٠۴۵سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

۶١(٢,٣٧۴,١٠٢)(٩٣٣,۴٨۵)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

(٨۴)١,٠٠٧,٣١٢۶,۴٠٢,١٨٩سود (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

--(١,٠٣۵,۶١۴)٠سال جاری

٠٠سال ھای قبل

(٨١)١,٠٠٧,٣١٢۵,٣۶۶,۵٧۵سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

(٨١)١,٠٠٧,٣١٢۵,٣۶۶,۵٧۵سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

--۵,٢٧١(۶٢۶)عملیاتی (ریال)

--(۴٨)١,۶٠۶غیرعملیاتی (ریال)

(٨١)٩٨٠۵,٢٢٣ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

(٨١)٩٨٠۵,٢٢٣سود (زيان) پايه ھر سھم

(٨١)٩٨٠۵,٢٢٣سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩سرمایه

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

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

حسابرسی شده

(٨١)١,٠٠٧,٣١٢۵,٣۶۶,۵٧۵سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات



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

حسابرسی شده

سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

٣,١٨٠,٢٩۵١,۴۴٣,٣١١٨٢۴,۴۴٨١٢٠دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٣٨١,٨٨٨٢٩١,٠۵٧١٩٢٣١دارایی ھای نامشھود

٢,٨٧٠,٣۴٩١,٢٩٣,٣٩۴١٢٠,٠٠٠١٢٢سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(۵١)١٠٨,۴٣٢٢٢١,١١۶٢۴,۶۵۶دریافتنی ھای بلندمدت

١٧,۶۵٠١۵,١۵٠١۵,٠٠٠١٧سایر دارایی ھا

۶,۵۵٨,۶١۴٣,٢۶۴,٠٢٨٩٨۴,٢٩۶١٠١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

٧۶١,١۵٣١٣٠,۵٨١٨٣٠,٢٣٨۴٨٣سفارشات و پیش پرداخت ھا

(٢٢)٧,١٧١,٣٠٢٩,٢٣٢,٧۵١٣,۵١۵,٢٠١موجودی مواد و کاال

١,۶٨٧,۵۶١٣۵٧,٢۴۶۵٠٩,٨٣٧٣٧٢دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

١٠,۴٧٨,٢٧٠٨,١٣٣,٨٨۴٨,۵۵٧,۵٣٠٢٩سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٨)۵١٢,۴٢٩۵۵٨,٨۵٩۵۴٧,٢۵٠موجودی نقد

٢٠,۶١٠,٧١۵١٨,۴١٣,٣٢١١٣,٩۶٠,٠۵۶١٢

٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٢٠,۶١٠,٧١۵١٨,۴١٣,٣٢١١٣,٩۶٠,٠۵۶١٢جمع دارایی ھای جاری

٢٧,١۶٩,٣٢٩٢١,۶٧٧,٣۴٩١۴,٩۴۴,٣۵٢٢۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه



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

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٠سرمايه

٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠صرف سھام

٠٠٠صرف سھام خزانه

١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵٠اندوخته قانونی

٢,٨۶١,۵۴١٢,۵۵٩,٣۴٨٩۴٩,٣٧۵١٢ساير اندوخته ھا

٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(۵٠)١,٨٩٣,۴٨٧٣,٧۵٧,٢٣٩۶,٨٠٢سود (زيان) انباشته

٠٠٠سھام خزانه

(٢١)۵,٨٨۵,٣٣٢٧,۴۴۶,٨٩١٢,٠٨۶,۴٨١جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

٢,۶۶٣,۶٨۵١,٩٢۶,٨٣۶١,۴٣٧,٢۵٠٣٨پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

۶٧٢,٩٧١۵٢٣,۶٩٨۵٣٩,٢۶٣٢٩ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٣,٣٣۶,۶۵۶٢,۴۵٠,۵٣۴١,٩٧۶,۵١٣٣۶جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

١۴,٠٨٠,٩٠۶۶,۶۶١,٣٠١۶,٨۴۶,۴۴٨١١١پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

--٠١,٢١۴,٢٩۴۴۴٣,٧۴٣مالیات پرداختنی

۵۵,٩١٧۴٠,٢۴۴۴٠,۶٧٣٣٩سود سھام پرداختنی

٠٠٠تسھیالت مالی

(١٠)٢,٨١۶,٨۶۵٣,١٢٨,٧۵٣٣,٠٧۵,٠٢١ذخایر

٩٩٣,۶۵٣٧٣۵,٣٣٢۴٧۵,۴٧٣٣۵پیش دریافت ھا

١٧,٩۴٧,٣۴١١١,٧٧٩,٩٢۴١٠,٨٨١,٣۵٨۵٢

بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای
 فروش

٠٠٠

١٧,٩۴٧,٣۴١١١,٧٧٩,٩٢۴١٠,٨٨١,٣۵٨۵٢جمع بدھی ھای جاری



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

٢١,٢٨٣,٩٩٧١۴,٢٣٠,۴۵٨١٢,٨۵٧,٨٧١۵٠جمع بدھی ھا

٢٧,١۶٩,٣٢٩٢١,۶٧٧,٣۴٩١۴,٩۴۴,٣۵٢٢۵جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٩۴٩,٣٧۵٠٠۶,٨٠٢٠٢,٠٨۶,۴٨١مانده در ١٣٩٧/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٩۴٩,٣٧۵٠٠۶,٨٠٢٠٢,٠٨۶,۴٨١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/٠١/٠١

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

۵,٣۶۶,۵٧۵۵,٣۶۶,۵٧۵

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

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

٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٣۶۶,۵٧۵٠۵,٣۶۶,۵٧۵

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠۵,٣۶۶,۵٧۵٠۵,٣۶۶,۵٧۵سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩

(۶,١۶۵)(۶,١۶۵)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه



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

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠(١,۶٠٩,٩٧٣)١,۶٠٩,٩٧٣تخصیص به سایر اندوخته ھا

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٢,۵۵٩,٣۴٨٠٠٣,٧۵٧,٢٣٩٠٧,۴۴۶,٨٩١مانده 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

١,٠٠٧,٣١٢١,٠٠٧,٣١٢

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

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

٠٠٠٠٠٠٠٠١,٠٠٧,٣١٢٠١,٠٠٧,٣١٢

(٢,۵۶٨,٨٧١)(٢,۵۶٨,٨٧١)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠خرید سھام خزانه

٠٠فروش سھام خزانه

٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان
انباشته

٠٠٠٠٠

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠(٣٠٢,١٩٣)٣٠٢,١٩٣تخصیص به سایر اندوخته ھا

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠١,٨٩٣,۴٨٧٠۵,٨٨۵,٣٣٢مانده در ١٣٩٨/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

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:



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

حسابرسی شده

٧,٧١٩,١٨٠٣٩۵,۶۶٠١,٨۵١نقد حاصل از عملیات

(٣۴۴)(٣٨۴,١٣١)(١,٧٠۴,۴١٢)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

۶,٠١۴,٧۶٨١١,۵٢٩۵٢,٠٧١جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١۶٢)(٧١٩,٢۴۵)(١,٨٨۴,٢٨٣)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

۶٩(٢٩٠,٨۶۵)(٩٠,٨٣١)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

۵٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٩٠(١,٠٣٣,٣٩۴)(١٠٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

(۶٠)۵,١۶۵,٨٠١١٣,٠۶۶,۵٣٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٢٩(١٢,٧٨٢,٨٨۵)(٩,٠٣٧,١۴٢)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

٢,۴١١,٢٨١١,٧٧٧,٩٢۵٣۶دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--١٨,٠۶۶(٣,۴٨۵,١٧۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٢,۵٢٩,۵٩۴٢٩,۵٩۵٨,۴۴٧جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت



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

حسابرسی شده

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١٠٠)(١٢,٠٢۶)(٢۴,٠۶٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(٣٨,۶٢٠)(۶,۵٩۴)(٢,۵۵٣,١٩٨)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(١٣,٧۴١)(١٨,۶٢٠)(٢,۵٧٧,٢۶۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--١٠,٩٧۵(۴٧,۶٧٢)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

۵۵٨,٨۵٩۵۴٧,٢۵٠٢مانده موجودی نقد در ابتدای سال

١,٢۴٢۶٣۴٩۶تاثیر تغییرات نرخ ارز

(٨)۵١٢,۴٢٩۵۵٨,٨۵٩مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠معامالت 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 و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

برآورد تعداد فروش دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
دوره ١٢ ماھه منتھي

به ١٣٩٩/١٢/٣٠
تعداد

فروش
نرخ فروش-

لایر
مبلغ

فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام
شده- میلیون

لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

فروش داخلي:



مباني و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

برآورد تعداد فروش دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
دوره ١٢ ماھه منتھي

به ١٣٩٩/١٢/٣٠
تعداد

فروش
نرخ فروش-

لایر
مبلغ

فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام
شده- میلیون

لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

متربنزين
مکعب

۵٩٢,٢٠٠(٨١٣,٨٢٠)(٢۴,٣٣۴,٢٩٩)١,٢٧٢,١٧۴۵٣٨,۵٩٢۴٣,۶٧٠,٣٠٨.٨٨٢٣,۵٢٠,۴٧٩(١٢,۵۴۶,٩٠٣)۵٣٢,٣۴۶٢۵,٩۵٨,٨٢۵.۶۵١٣,٨١٩,٠٧٧نرخھای جھانی

مترنفت سفید
مکعب

۴٩٢,۵٩٨۴٠,٢۶٠(٢,١۴٣,٠١٨)۴٧٩,١٨١۵۴,٢٢٨۴٨,۶٠٢,۴٩٣.١٨٢,۶٣۵,۶١۶(١,٣۵٩,٢۴٩)۵٠,٣۶۶٣۶,۵٠١,۴٠٩.۶٨١,٨٣٨,۴٣٠نرخھای جھانی

مترنفت گاز
مکعب

٣,٧٩٧,٨۶٨١,٣١٧,۶٠٠(۵٧,٢٨٢,٠٢٢)٣,٢۶٨,٩۴٧١,٢۴٩,٠٨٩۴٨,٨٩٩,۵۴٩.٩٩۶١,٠٧٩,٨٩٠(٢٩,٢٢٩,٠۴٧)١,٠۵٣,٢٨٧٣٠,٨۵٣,٨٨٣.١٣٣٢,۴٩٧,٩٩۴نرخھای جھانی

نفت کوره و
مالچ

متر
مکعب

۶٢٠,۴٠٩١٧٠,٧۴١(۴,٣۵٣,٢٩٨)۴۵٨,۵١٩١۴۶,٢۴١٣۴,٠١٠,٣۴۵.٩۴۴,٩٧٣,٧٠٧(۴,٠٧۵,٣٠٧)١٩٣,۴٧٠٢٣,۴٣۴,٢۵٨.۵۴۴,۵٣٣,٨٢۶نرخھای جھانی

مترگاز مايع
مکعب

٨٠,٩١۶٧۵,۵١٠(١,٨٠۵,١٨٣)١٠٧,۴٢۶٧٢,٢٢٩٢۶,١١٢,٧۶۶.٣۴١,٨٨۶,٠٩٩(١,١۶٩,٨۴١)٧١,٩٨٢١٧,٧۴۴,٢۵۵.۵١١,٢٧٧,٢۶٧نرخھای جھانی

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٩٨,۵٠٧٢٠,١٣٠(۶٨٩,٩٧١)٩۴,٧٠۴١٧,۶٢٨۵٠,۴٠١,۵٢٠.٣١٨٨٨,۴٧٨(٢٧٧,٩٩٧)١٢,۶۵۵٢٩,۴۵٠,٨٨٨.٩٨٣٧٢,٧٠١نرخھای جھانی

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

۴٣٠,٧۵٨١٠۶,٨٧٢(٣,٢٩۵,٢٧٧)٣٧٩,٩٩١٧۴,٩۵٣۴٩,٧١١,۶١٩.٢٨٣,٧٢۶,٠٣۵(١,٧٠٨,٧٢١)٧٢,٧٢٩٢٨,٧١٩,١٠٧.٩٢٢,٠٨٨,٧١٢نرخھای جھانی

مترحالل
مکعب

١۶٨,٧٨١٧۵,٠٣٠(١,٢٠٩,٢٠٩)١۵٩,٧٩٢٣٠,٣۴٨۴۵,۴٠۶,٢٨٧.٠٧١,٣٧٧,٩٩٠(١,۴٣١,٨٩۶)۵۵,٠٠۶٢٨,٩٣۶,۶٢۵.١١,۵٩١,۶٨٨نرخ بازار

مترگوگرد
مکعب

٣,۶٣٠١,٨٣٠(١٨,۵٨٠)٣,٣٩١٢,١٧٣١٠,٢٢٠,٨٩٢.٧٧٢٢,٢١٠(۶,۴٨۴)٨٧٨١١,٢۴٧,١۵٢.۶٢٩,٨٧۵نرخ بازار

V-B وکیوم باتوم
MC ٢۵و قیر ٠

متر
مکعب

۴٢١,۴٣٠٢٨٩,٨٧٢(٨,٢۶۶,٣٣٩)۵۶٩,٨۶٨٣٣٢,۴٢٨٢۶,١٣۴,٢٨٧.٧٣٨,۶٨٧,٧۶٩(۵,۴٧۴,۵١٠)٢٧۶,٧٨۴٢١,٨٣٧,٨٨٨.٠٣۶,٠۴۴,٣٧٨نرخ بازار

مترآيزوفید
مکعب

٢۴,٩٩٢٢٩,٢٨٠(۵٩٠,٩١٩)٧۶,٠٩٢١۵,٢٠۴۴٠,۵٠٩,٨٠٠.٠۵۶١۵,٩١١(٨۶٠,١۵۶)٢۶,٠۵٣٣۵,٩٣۶,٢٨٣.٧٣٩٣۶,٢۴٨نرخ بازار

مترنفتا
مکعب

٢۵۴,٠٩٣١٢۴,۵٠٠(۶,٠٢٣,٩٨٧)١٨٨,۵۶١١٨٠,٨٧٣٣۴,٧٠٩,٨٧٩.٣١۶,٢٧٨,٠٨٠(٢,١٣١,۵٠٠)٧۵,۴٩١٣٠,٧٣٢,٩۴٨.٣٢,٣٢٠,٠۶١نرخ بازار

مترآيزوريسايکل
مکعب

٩۴,٣٠٨٨۴,١٨٠(١,٠٠٠,٨١۴)١١٨,۶۶٩٢۶,۴١۵۴١,۴۵٨,٣٣٨.٠٧١,٠٩۵,١٢٢(٨٨١,٧٩٩)٣٩,٢٠۵٢۵,۵١٨,٨٨٧.٩١,٠٠٠,۴۶٨نرخ بازار

۵,٧٧۴,۴٧٠٢,٩٢٨,٠٠۵(١١١,٠١٢,٩١۶)٧,١٧٧,٣١۵٢,٧۴٠,۴٠١١١۶,٧٨٧,٣٨۶(۶١,١۵٣,۴١٠)٢,۴۶٠,٢۵٢۶٨,٣٣٠,٧٢۵جمع فروش داخلي

فروش صادراتي:

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

٨٧٨,۵٧٢۴٨٨,٠۵٩(١٢,۴٩٣,٢٢٩)٧۶٨,٢٨۵۴١٩,۶٨٧٣١,٨۶١,٣۶۵.٧٣١٣,٣٧١,٨٠١(۶,٨۴٢,٢٨٩)٣٢۴,٨٢٩٢٣,۴٢٩,۴٧٨.٢٨٧,۶١٠,۵٧۴نرخھای جھانی



مباني و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

برآورد تعداد فروش دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩
دوره ١٢ ماھه منتھي

به ١٣٩٩/١٢/٣٠
تعداد

فروش
نرخ فروش-

لایر
مبلغ

فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام
شده- میلیون

لایر

سود
ناخالص-

میلیون لایر

تعداد
فروش

نرخ فروش-
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي
تمام شده-
میلیون لایر

سود
ناخالص-
میلیون

لایر

مترآيزوريسايکل
مکعب

٨٣٠٠٠٠٠(١١,٣١٣)۵٠٣٢٢,۶۵۶,٠۶٣.۶٢١١,٣٩۶نرخ بازار

مترنفتا
مکعب

١,٣٨٨٠(١٨,٨٨۴)٠٠٠٠۵۶٧٣۵,٧۵٣,٠٨۶.۴٢٢٠,٢٧٢نرخ بازار

٨٧٩,٩۶٠۴٨٨,٠۵٩(١٢,۵١٢,١١٣)٧۶٨,٣۶٨۴٢٠,٢۵۴١٣,٣٩٢,٠٧٣(۶,٨۵٣,۶٠٢)٣٢۵,٣٣٢٧,۶٢١,٩٧٠جمع فروش صادراتي:

درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع درآمد ارائه خدمات:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠برگشت از فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠٠تخفیفات

٣,۴١۶,٠۶۴(١٢٣,۵٢۵,٠٢٩)٣,١۶٠,۶۵۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩(۶٨,٠٠٧,٠١٢)٢,٧٨۵,۵٨۴٧۵,٩۵٢,۶٩۵جمع

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

۴۶,٠۶٧,٠٧٧٢٩,۵١٣,٩۴٣٣٢,٠٣٠,۶۴۵٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩٠مبلغ فروش

٠(١٢٣,۵٢۵,٠٢٩)(۶٨,٠٠٧,٠١٢)(٣۶,۴٧٧,۶٠۶)(٢٩,٨۶٣,٧١٨)(٢٩,۴٣۴,٩٨٧)(۴۵,٢٨٧,۵۵٣)مبلغ بھاي تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

عمده بازار ھدف محصوالت شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، شرکت محصوالت اصلی تولیدی خود را جھت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران می دھد . محصوالت ویژه
تولیدی شرکت ، در بورس ھای کاال و انرژی عرضه می گردد . در این حوزه شرکت ھای قیرسازی و پتروشیمی، شرکت ھای عمده خریدار محصوالت ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پاالیشگاه شیراز با پاالیش
روزانه ۵۴ ھزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ٣/٣ درصد از نفت خام پاالیشی کشور را پاالیش نموده و محصوالت استراتژیکی نظیر بنزین و سوخت ھای ھوایی ، گازمایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع حالل و گوگرد

تولید می کند . در خصوص محصوالت پاالیشی به ویژه محصوالت استراتژیک در حال حاضر بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه است و در عمل پاالیشگاه شیراز در کنار سایر شرکتھای پاالیشی نیاز داخلی را تامین می کنند
. پاالیشگاه شیراز در حال حاضر با توجه به نیاز ارزی در خصوص اجرای پروژه ھای کیفی سازی در دست اجرا صادرات فرآورده ھای ویژه را در دست بررسی و دستور کار قرارداده است . سودآوری شرکت ھای پاالیشی
تابع متغیرھای گوناگونی است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به ھمین لحاظ طی سالھای گذشته نوسانات زیادی درآن مشاھده می شود با این وجود پاالیشگاه شیراز با برنامه

ریزی منسجم به عنوان یک پاالیشگاه باثبات و سودآور در بین سھامداران شناخته 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

٧١,۶٠۴,٧۶٨١٢٢,٩٠٩,٠۵٢مواد مستقیم مصرفي

١۶٢,٣٣٧١٨۶,۶٨٠دستمزدمستقیم تولید

١,١۵۶,٨٧٣٣,٩١٣,٣١٣سربارتولید



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

٧٢,٩٢٣,٩٧٨١٢٧,٠٠٩,٠۴۵جمع

٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٧٢,٩٢٣,٩٧٨١٢٧,٠٠٩,٠۴۵جمع ھزينه ھاي تولید

٣٨۶,٧٠٣٩۴۶,٣٣٩موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره

(٢,٠۴٨,٣۵٩)(٩۴۶,٣٣٩)موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره

٠٠ضايعات غیرعادي

٧٢,٣۶۴,٣۴٢١٢۵,٩٠٧,٠٢۵بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٢,١٣۶,١۶۶۶,۴٩٣,۴٩۶موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٨,٨٧۵,۴٩٢)(۶,۴٩٣,۴٩۶)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

۶٨,٠٠٧,٠١٢١٢٣,۵٢۵,٠٢٩بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠بھاي تمام شده خدمات ارايه شده

۶٨,٠٠٧,٠١٢١٢٣,۵٢۵,٠٢٩جمع 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

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

متربنزين
مکعب

٢۵,١٣۵٢۵,۶۶۴,١٣٣.۶٨۶۴۵,٠۶٨۵۶۵,٩٧١۴۶,٠۶۴,۵٠٨.۶١٢۶,٠٧١,١٧۶٧,۵٩١٣٨,٩٨۵,٢۴۵.۶٩٢٩۵,٩٣٧۵٣٨,۵٩٢۴۵,١٨١,٣٢٢.٧٨٢۴,٣٣۴,٢٩٩۶٠,١٠۵۴۴,۵۵٣,٣٩٨.٢٢٢,۶٧٧,٨٨٢

مترنفت سفید
مکعب

۵٠,٨٩٧٢۶,٩٨٧,٧٢٠.٣١,٣٧٣,۵٩۴۵٧,۶٨۵۴۶,۶٣٠,۶١۴.۵۴٢,۶٨٩,٨٨٧(٢۴,٧٠٧)٣٠,٣١٠,٠٧۴.٠٧(٧۴٨,٨٧١)۵۴,٢٢٨٣٩,۵١٨,۶۶١.٩۵٢,١۴٣,٠١٨٢٩,۶۴٧٣٩,۵١٨,٠۶٢.۵۴١,١٧١,۵٩٢

مترنفت گاز
مکعب

۵٣,٢۶٣٢٧,٧۵٠,٣۵٢.٠٣١,۴٧٨,٠۶٧١,١٩١,١٩١۴۶,٩١۶,٠٢٣.۵۴۵۵,٨٨۵,٩۴۵١۵,٠۶۴٢۶,٣٠۵,٧۶٢.٠٨٣٩۶,٢٧٠١,٢۴٩,٠٨٩۴۵,٨۵٩,٠٣٩.۶٧۵٧,٢٨٢,٠٢٢١٠,۴٢٩۴۵,٨۵٨,۶۶٣.٣۴۴٧٨,٢۶٠

نفت کوره و
مالچ

متر
مکعب

٨۵,٣٢۶٢١,١٣۶,٨٣٩.٨٨١,٨٠٣,۵٢٢۵۴٣,۴٩٠٣١,١۶٠,٧١٣.١٧١۶,٩٣۵,۵٣۶٢,٧۵٣٢۶,٩۴۵,٨٧٧.٢٢٧۴,١٨٢۵۶۵,٩٢٨٢٩,٧۶٧,٩۶٨.٧٢١۶,٨۴۶,۵٢٧۶۵,۶۴١٢٩,٩۶١,۶۵۵.٠۶١,٩۶۶,٧١٣



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحد

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاينرخ - لایرمقدار
تمام

شده -
میلیون

لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -

میلیون لایر

بھاي تمامنرخ - لایرمقدار
شده -
میلیون

لایر

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

٨,١٣٧٢١,٩۶٧,٨٠١.۴١٧٨,٧۵٢١۶,۴٣٩۴٨,٣۵٧,٧۴۶.٨٢٧٩۴,٩۵٣٩١٧٢۶,٣٠۵,٣۴٣.۵١٢۴,١٢٢١٧,۶٢٨٣٩,١۴٠,۶٢٨.۵۵۶٨٩,٩٧١٧,٨۶۵٣٩,١۴٢,۵٣٠.٢٣٠٧,٨۵۶

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

١٢,١٨٠٢٣,۴٩۴,۶۶٣.٣٨٢٨۶,١۶۵٧۶,٨۴٠۴٧,۶٩۴,٨٨۵.۴٨٣,۶۶۴,٨٧۵١,۵۶۵٢٠,١١١,١٨٢.١١٣١,۴٧۴٧۴,٩۵٣۴٣,٩۶۴,۵٧٧.٨٣,٢٩۵,٢٧٧١۵,۶٣٢۴٣,٩۶٣,۴٧٢.٣۶۶٨٧,٢٣٧

مترگوگرد
مکعب

٢,٢٢٧٧,٣٨٨,۴١۴.٩١١۶,۴۵۴٢,٠۶١٩,٨٠٣,٩٧٨.۶۵٢٠,٢٠۶٠٠٢,١٧٣٨,۵۵٠,٣٩١.١۶١٨,۵٨٠٢,١١۵٨,۵۴٨,۴۶٣.٣۶١٨,٠٨٠

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٨٢٢٢,۴٩١,٩١٨.۵٩١۵٠,٢٩١٣٢,٠٢٩٣٩,٧٧۵,٧٣۴.۴٩١,٢٧٣,٩٧٧(٢,٧۵٣)٢٢,۴٩١,٨٢٧.١(۶١,٩٢٠)٢۶,۴١۵٣٧,٨٨٨,٠٩٣.٨٩١,٠٠٠,٨١۴٩,۵۴٣٣٧,٨٨۴,٧٣٢.٢۶٣۶١,۵٣۴

مترآيزوفید
مکعب

٠٠١۵,٢٠۴٣٨,٨۶۶,٠٢٢.١۵٩٠,٩١٩٠٠١۵,٢٠۴٣٨,٨۶۶,٠٢٢.١۵٩٠,٩١٩٠٠

مترحالل
مکعب

١١,٠٧۶٢۶,٠٣٠,۵١۶.۴٣٢٨٨,٣١۴٣٩,۵٣٢۴٣,۵۶٣,٩٧٣.۴٩١,٧٢٢,١٧١(۴٣٠)٢۶,٠٣٢,۵۵٨.١۴(١١,١٩۴)٣٠,٣۴٨٣٩,٨۴۴,٧۶٧.٣٧١,٢٠٩,٢٠٩١٩,٨٣٠٣٩,٨۴٢,٧۶٣.۴٩٧٩٠,٠٨٢

وکیوم باتوم
V-B و قیر
MC ٢۵٠

متر
مکعب

١٣,۴٠٧١٩,٧٧٢,٨٧٩.٨۴٢۶۵,٠٩۵٣٣۵,۴٩٩٢۵,٠۶٩,۴٣٩.٨۵٨,۴١٠,٧٧٢٠٠٣٣٢,۴٢٨٢۴,٨۶۶,۵۵۴.۵۶٨,٢۶۶,٣٣٩١۶,۴٧٨٢۴,٨۵٣,٠١۶.١۴۴٠٩,۵٢٨

مترگاز مايع
مکعب

۵٠٣١۶,٢۵٠,۴٩٧.٠٢٨,١٧۴٧١,٩٩۵٢۵,٠۵٣,۵۵٩.٢٧١,٨٠٣,٧٣١٠٠٧٢,٢٢٩٢۴,٩٩٢,۴٩۶.٠٩١,٨٠۵,١٨٣٢۶٩٢۴,٩٨٨,٨۴٧.۵٨۶,٧٢٢

مترنفتا
مکعب

٠٠١٨١,۴۴٢٣٣,٣٠۴,٧٣٠.٩٩۶,٠۴٢,٨٧٧٠٠١٨١,۴۴٠٣٣,٣٠۵,٠۶۵.٠۴۶,٠۴٢,٨٧١٢٣,٠٠٠,٠٠٠۶

۶,۴٩٣,۴٩۶١٢۵,٩٠٧,٠٢۵٠١٢٣,۵٢۵,٠٢٩٨,٨٧۵,۴٩٢جمع 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:



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

٣٧,٣۶۶٢۴,٠۶٧,٨۶٩.١٩٨٩٩,٣٢٠٢,٧۶٧,۶٠٨٣٩,٠۵٢,١٨۴.٧٧١٠٨,٠٨١,١٣٩٢,٧۵١,۴٣٠٣٨,٨۵٢,۵٧٣.٧۵١٠۶,٩٠٠,١٣٧۵٣,۵۴۴٣٨,٨۵٢,۵۶٩.٨۵٢,٠٨٠,٣٢٢متر مکعبنفت خام

١٣,٨٨٠٢۵,٩٢٨,٣٨۶.١٧٣۵٩,٨٨۶۴١٧,٩٧٣٣٨,٧٣٢,٣۶٧.٨٨١۶,١٨٩,٠٨۴۴١٧,٧۶٠٣٨,٣٢٠,٨۴٢.١١١۶,٠٠٨,٩١۵١۴,٠٩٣٣٨,٣٢٠,٧٩٧.۵۶۵۴٠,٠۵۵متر مکعبمیعانات گازي

۵١,٢۴۶۴٩,٩٩۶,٢۵۵.٣۵١,٢۵٩,٢٠۶٣,١٨۵,۵٨١٧٧,٧٨۴,۵۵٢.۶۵١٢۴,٢٧٠,٢٢٣٣,١۶٩,١٩٠٧٧,١٧٣,۴١۵.٨۶١٢٢,٩٠٩,٠۵٢۶٧,۶٣٧٧٧,١٧٣,٣۶٧.۴١٢,۶٢٠,٣٧٧جمع مواد اولیه داخلي:

مواد اولیه وارداتي:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي:

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

۵٠٣,٩۶۶٧۶۴,٧٠٩٩٧٣,٣۶۶٢١٨,۶٢٢٣٢٠,٠٨۵٣٨٨,١۵۴ھزينه حقوق و دستمزد

٨۵,٠۴١١١٩,٢٩۴١١٨,٨٠٠١۵,٣۴٠٢٧,٨۵۴٢٧,٢٨١ھزينه استھالک

ھزينه انرژي (آب، برق،
گاز و سوخت)

٢٣٢,٨١٣٢٨٣,٩١۵٣١٠,١٩٢٠٠٠

١٣٢,۴٠۵٢,۴٩۴,۶٠۶۵,۶١٧,۶٣٣٠٠٠ھزينه مواد مصرفي

٠٠٠٠٠٠ھزينه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠

ھزينه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

ھزينه حمل و نقل و
انتقال

٠٠٠٠٠٠



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

٢٠٢,۶۴٨٢۵٠,٧٨٩۴٧١,٧۴۶١,٧۶٣,۵۵٠١,۵٢٢,۴٣٩١,٠۴۵,٧٩٣ساير ھزينه ھا

١,١۵۶,٨٧٣٣,٩١٣,٣١٣٧,۴٩١,٧٣٧١,٩٩٧,۵١٢١,٨٧٠,٣٧٨١,۴۶١,٢٢٨جمع

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

نرخ فروش
محصوالت

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

نرخ فروش محصوالت تابعی از قیمت ھای جھانی نفت خام می باشد ، بنابراین نوسانات جھانی نرخ نفت خام و فرآورده ھای نفتی و ھمچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بر
درآمدھای شرکت دارد.

نرخ خريد
مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به تاثیر قیمت ھای بین المللی نفت خام و ھمچنین تاثیر نرخ ارز بر نرخ مواد اولیه دریافتی و با درنظر گرفتن اینکه مبنای قیمت گذاری خوراک ، نرخھای نفت خام در
بازارھای جھانی می باشد، موارد مذکور از جمله موارد با اھمیت بر نرخ خرید مواد اولیه می باشند.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢ ماھه
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

با توجه به اینکه بیش از ٩٩% بھای تمام شده شرکت ، ھزینه خرید نفت خام و میعانات گازی را تشکیل می دھد لذا تغییرات نرخ جھانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بااھمیتی بر بھای تمام
شده تولید داشته باشد. ھمچنین افزایش نرخھای جھانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده کاالی ساخته شده شرکت موثر خواھد بود . پیش بینی می گردد

سایر عوامل بھای تمام شده درآمدھای عملیاتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتھا موثر باشد.

وضعیت کارکنان

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

٣٠٧٣٠۴٢٣٧تعداد پرسنل تولیدي شرکت

۶۵۴۶٧٢۵۴۵تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

٠٠١,٨٠٠٢٢٩,٩۵٧,٢٠٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٠٠٢۵۴,٢۵٠,٠٠٠یورومنابع ارزی طی دوره

٠٠٨,۶٧۶,٠٩٧٢۵۵,٢٩۴,١۵۴,٢٢۵درھممنابع ارزی طی دوره

٣,١٧٣,٨٣٨٢٧٣,١٧٩,۵۵٠,١٧۶١,۵١٧,٨۵٠٧٧,٩٧٨,٠٢۵,٩٠٠یورومصارف ارزی طی دوره

٠٠٢,٩۶٣,٣٠٠.۶٢٩١,٧۴٧,۶٠۴,١۴١درھممصارف ارزی طی دوره

١,٩٠۵,۵٧٨.٣٣١٠٠,٨١٠,۶٢٩,٣١۴٣٨٧,٧۵٣.٣٣٢١,۶۴٨,۶٨۶,٢١۶یوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٠,۴۴٩.٢۶۴۴٨,۴٣٨,١٢٠١٢,٢۴٩.٢۶۶٩٩,٩٢٨,٩٢٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٠٠١,١٠٨,١٠٧.٨١۶۴,۶۶٩,٢۵١,۵١١یوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

٠٠۵,٧١٢,٧٩۶.٣٨١۶٣,۵۴۶,۵۵٠,٠٨۴درھمبدھی ھای ارزی پایان دوره



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

پیش بینی می گردد ھزینه ھای فروش ، اداری و تشکیالتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ھا افزایش یابد.دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

«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

احداث واحد تصفیه نفتاي سبک با
ھیدروژن

تامین خوراک واحد۶۶٩,٩۵٨۶۶٧,٢١٧۵٠.٣٧٨٣.٢٢١٠٠١٣٩٩/٠۵/٣١دالر٠٠٠,٠٠٠,١,٣٣٧,١٧۵١۵
ایزومریزاسیون

تولید بنزین یورو١١۴,٨٩۴۴,۵١٧,٣٣١٠٠۴۵١۴٠٠/١٢/٢٠۵دالر۴,۶٣٢,٢٢۵۴٢,۴٠٠,٠٠٠احداث واحد ايزومريزاسیون

باعث کاھش٠٣,٨۵۴,٧٢۵٠٠٠١۴٠٣/١٢/٢٩دالر٣,٨۵۴,٧٢۵٣۵,٠٠٠,٠٠٠کاھش و کیفي سازي نفت کوره
ھیدروکربورھای

سنگین به زیر ١٠
درصد می گردد

تامین ھیدروژن مورد٠٣,١۶٠,٨٧۵٠٠۴٩١۴٠١/٠٢/٣١دالر٣,١۶٠,٨٧۵٢٨,٧٠٠,٠٠٠ھیدروژن سازي
نیاز واحد گوگردزدایی

از محصوالت میان
تقطیر

احداث واحد گوگردزدايي از
محصوالت میان تقطیر و سرويس

ھاي جانبي( تصفیه ھیدروژني نفت
گاز)

کیفی سازی گازوئیل١٧٧,٢۴٨٢٠,٨۵٣,٠٢٣٠۶.۴٧۴٩١۴٠١/٠٢/٣١دالر۴٠٠,٠٠٠,٢١,٠٣٠,٢٧١١٩١
و تولید نفت گاز یورو۵

احداث خط انتقال برق ٢٣٠ کیلو
ولت

تامین بخشی از برق٠١,٣٢١,۶٢٠٠٠٠١۴٠٢/٠٢/٠١دالر۶٢٠١٢,٠٠٠,٠٠٠,١,٣٢١
مورد نیاز واحدھای

جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

---------------------------------------------------------------------

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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



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

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

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

ساير شرکتھاي خارج
از بورس

٢٠۴٣,۴٠٩١٣٩٨/١٢/٢٩٠٢٠۴٣,۴٠٩٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

------------------------------------------------------------------------

«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

۴١,٧۶٨۴٨,۵٧١درآمد توزين و بارگیري

٢٣,٧۵۵٣٧,١٠١درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتیلیتي( آب و برق و گاز )

۶٩,٧٠٠١١,٩۵۶تعديل فروش سال ١٣٩۶

٨٩٣,٧١١٠مابه التفاوت نرخ ارز سال ١٣٩١

٠۴٣,٨٧٠سود حاصل از فروش کاالي مازاد و ضايعات

٠١,۵٨۴,۵٩٢تعديل نرخ فروش نفت کوره صادراتي سال ١٣٩٧

١٨,٢١١١,٧۵١ساير

١,٠۴٧,١۴۵١,٧٢٧,٨۴١جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٠١,٢٧١,۴٧٣زيان ناشي از کاھش ارزش موجودي نفت خام و میعانات گازي

٠۴,٩۶۶,۵۴٧زيان ناشي از کاھش ارزش موجودي محصوالت

٠٩١۶,۶۶٧زيان ناشي از کاھش ارزش موجودي فراورده ھاي درجريان

۶,۴۵٩٠ساير

۶,۴۵٩٧,١۵۴,۶٨٧جمع

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 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

نرخنوع تامین مالي
سود(درصد)

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

٠٠٠٠٠٠٠٢۴,٠۶٨تسھیالت دريافتي از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال
مالي تا پايان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٢۴,٠۶٨جمع

٠انتقال به دارايي

٢۴,٠۶٨ھزينه مالي دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده مبلغ ھزینه ھای مالی طی دوره مورد گزارش ( ١٢ ماھه سال ١٣٩٨ ) مربوط به بھره خرید اقساطی جایگاھھای عرضه مواد نفتی می باشد.

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

دوره ١٢ ماھه منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

باتوجه به نیاز اجرای پروژه ھای سرمایه ای و بھینه سازی فرآورده ھای تولیدی ، شرکت در حال بررسی و پیگیری اخذ وام از منابع داخلی ( بانکھای دولتی و خصوصی ) می باشد
.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

١,٧٩٩,۴۶٠٢,۶٠٧,۶۵٩سود سپرده ھاي بانکي

١,٧٩٩,۴۶٠٢,۶٠٧,۶۵٩جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

(٩۵۵,١۵٢)(٧١٩,٣٩٣)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

٠(٨٧۴,٠۵۵)جرايم موضوع ماده ١۶٩ مکرر ( سالھاي ١٣٩١ لغايت ١٣٩۵)

۶٣۴١,٢۴٢سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي

٠(٧٨٨,٣۴٨)ھزينه مالیات بر ارزش افزوده

٧,٠۶٠٢٠,۴٢۵ساير

(٩٣٣,۴٨۵)(٢,٣٧۴,١٠٢)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

مبلغ سود انباشته پايان سال
مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت مديره در سال
مالي گذشته

مبلغ سود خالص سال
مالي گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال
مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود
سال مالي جاري

١٠ درصد سود خالص۵۶٨,٨٧٢,٣۶۶,۵٧۵٢,٣,٧۵٧,٢٣٩۵٣۶,۶۵٨۵

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

درقسمت اطالعات طرح ھا شرح داده شده است .دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سایر توضیحات با اھمیت

سایر توضیحات با اھمیت در گزارش تفسیری پیوست عنوان شده 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.»


