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بند مقدمه

 
                            1. صورت ھاي مالي شرکت پتروشیمي شھید تندگويان (سھامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به  تاريخ29 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 31 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي يادشده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیئت مديره شرکت است، اين  مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي 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 سازمان، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان 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 روشھايي براي کسب شواھد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روشھاي 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، کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه و ارائه صورت ھاي 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 صورت ھاي مالي است. 

اين سازمان اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر مشروط 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. 

                        



مبانی اظھار نظر مشروط

 
                            4. ھمانگونه که در يادداشت توضیحي 23 صورت ھاي مالي منعکس گرديده، به موجب برگ تشخیص واصله مبلغ 671ر2 میلیارد لایر بابت مالیات عملکرد سال مالي 1397 مورد مطالبه قرار گرفته که بدلیل اعتراض شرکت نسبت به عدم اعمال معافیت 

موضوع بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ذخیره اي در صورت ھاي مالي منظور نشده است. ھمچنین شرکت با  استناد به شمول معافیت موضوع ماده قانوني ياد شده، ذخیره مالیات بابت عملکرد سال مورد گزارش در صورت ھاي مالي منظور ننموده 
است. مضافا  مالیات و عوارض ارزش افزوده سال مالي مورد گزارش تا تاريخ اين گزارش رسیدگي نشده است. تعديل صورتھاي مالي بابت موارد فوق ضروريست، لیکن تعیین میزان آن موکول به اعالم نظر نھايي ادارات امور مالیاتي مربوط است.

 
                        

اظھار نظر مشروط

 
  .5                            

به  نظر اين سازمان، به  استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتھاي مالي ياد  شده در باال، وضعیت مالي شرکت پتروشیمي شھیدتندگويان (سھامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريانھاي نقدي آن 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

 
                            6. مسئولیت «ساير اطالعات» با ھیئت مديره شرکت است . « ساير اطالعات» شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  
اظھارنظر اين سازمان 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 سازمان مطالعه « ساير اطالعات» به منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. درصورتیکه اين سازمان به اين نتیجه 
برسد که تحريف با اھمیتي در « ساير اطالعات» وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند. اين سازمان درخصوص ساير اطالعات ارائه شده، توجه استفاده کنندگان را به موارد مندرج در  

بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد.
 

                        



گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            7. 7-نظر مجمع عمومي صاحبان سھام را ھنگام تصمیم گیري نسبت به تقسیم سود، به آثار مالي موارد مندرج در بند 4 اين گزارش جلب مي نمايد.

8. پیگیريھاي شرکت براي انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 20 خرداد1398 صاحبان سھام در موارد مندرج در بند 4 اين گزارش و ھمچنین وصول اسناد دريافتني (مشتريان داخلي شرکت و شرکت بازرگاني پتروشیمي) و حسابھاي دريافتني تجاري 
(مشتريان خارجي) از طريق تعامل و در صورت عدم حصول نتیجه از طريق مراجع حقوقي و قضايي با ھماھنگي امور حقوقي شرکت اصلي و کاھش ھزينه جذب نشده و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده تا پايان شھريور 1398 به نتیجه قطعي منجر نگرديده است.
9. عملیات بازاريابي، حمل و فروش داخلي و خارجي از طريق قراردادھاي بازاريابي به ترتیب با کارمزد 1/22 در ھزار و 3/5 در ھزار بھاي فروش به شرکت تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس واگذار شده ، د ر اين خصوص مفاد قرارداد في مابین مبني بر ارسال به موقع 

اعالمیه ھا و گزارشات فروش و در نتیجه واريز به موقع وجوه به طور کامل رعايت نشده است.
10. معامالت مندرج در يادداشت توضیحي 1-28 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 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  به  استثناي مورد مندرج در بند 9، 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، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سھام تنظیم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگي ھاي انجام شده، نظر اين 
سازمان به موارد با اھمیتي حاکي از مغايرت اطالعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب ھیئت مديره، جلب نشده است.

12. مفاد تبصره 6 ماده 4 و مواد 15 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتي مصوب 27/06/1397 ھیئت مديره سازمان بورس و اوراق بھادار به ترتیب در خصوص ارائه اقرارنامه عدم عضويت ھیئت مديره در ساير شرکت ھا ، تشکیل به موقع کمیته انتصابات زير نظر ھیئت مديره و 
نظارت بر عملکرد آن و افشاي اطالعات گزارش تفسیري مديريت طبق دستورالعمل ياد شده به صورت کامل شامل حقوق و مزاياي اعضاي ھیئت مديره و مديرعامل در يک يادداشت جداگانه و ھمچنین در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نشده است.

13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيین نامه ھا و دستورالعمل ھاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک لیست ھاي ابالغي مرجع ذيربط و استانداردھاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته 
است.  

در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اھمیتي حاکي از عدم رعايت قوانین و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
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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: 

۴٧ ۴٨,٠٣۶,۶٨٣ ٧٠,۴۵٠,۶۶٠ درآمدھای عملیاتی 

(۴۶) (٣۵,١۴۴,٨٢٨) (۵١,١٨٢,٩٣٠) بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی 

۴٩ ١٢,٨٩١,٨۵۵ ١٩,٢۶٧,٧٣٠ سود (زيان) ناخالص 

(۵٧) (١,٢٣٣,١١٧) (١,٩٣۶,١٣١) ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى 

٠ ٠ ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی) 

(٣۵) ١,۴٢٩,٠٠٣ ٩٣۵,٧۵١ ساير درآمدھا 

(۶٣) (٢,٢٨٢,٢٢١) (٣,٧٢۶,٩٩٩) سایر ھزینه ھا 



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

حسابرسی شده

٣۵ ١٠,٨٠۵,۵٢٠ ١۴,۵۴٠,٣۵١ سود (زيان) عملیاتي 

٠ ٠ ھزينه  ھاى مالى 

٠ ٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا 

٨۵ ٣٨٧,٧٩٧ ٧١٨,١٣٠ سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه 

٣۶ ١١,١٩٣,٣١٧ ١۵,٢۵٨,۴٨١ سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

ھزینه مالیات بر درآمد: 

٠ ٠ سال جاری 

٠ ٠ سال ھای قبل 

٣۶ ١١,١٩٣,٣١٧ ١۵,٢۵٨,۴٨١ سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم 

عملیات متوقف شده: 

٠ ٠ سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده 

٣۶ ١١,١٩٣,٣١٧ ١۵,٢۵٨,۴٨١ سود (زيان) خالص 

سود (زيان) پايه ھر سھم 

٣۵ ۴۵١ ۶٠٧ عملیاتی (ریال) 

٨٨ ١۶ ٣٠ غیرعملیاتی (ریال) 

٣۶ ۴۶٧ ۶٣٧ ناشی از عملیات در حال تداوم 

٠ ٠ ناشی از عملیات متوقف شده 

٣۶ ۴۶٧ ۶٣٧ سود (زيان) پايه ھر سھم 

٣۶ ۴۶٧ ۶٣٧ سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال 

٢٣,٩۵٧,۶۶۶ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶ سرمایه 

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

صورتھای مالی دوازده ماھه منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ به دلیل تعدیل ھزینه ھای لجستیک پارازایلین دریافتی از پتروشیمی نوری می باشد. 

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

٣۶ ١١,١٩٣,٣١٧ ١۵,٢۵٨,۴٨١ 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 

٣۶ ١١,١٩٣,٣١٧ ١۵,٢۵٨,۴٨١ سود (زيان) جامع سال 

صورت وضعیت مالی



کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

دارایی ھا 

دارايی ھای غیرجاری 

٣ ٣٢,٠٢٨,۵۴۶ ٣٢,٢۶١,٠١٩ ٣٢,٨٨٨,١٢٧ دارایی ھای ثابت مشھود 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری در امالک 

۴٩ ١٠,٩٠٩ ۶,۶١٣ ١۶,٢٠١ دارایی ھای نامشھود 

٢٢ ١٢٧,۵۴۴ ١٢٧,۵۴۴ ١۵۵,۵٢١ سرمایه گذاری ھای بلندمدت 

٣٢٣ ۴٢۶,٢١٨ ۴٠٧,٩٧۵ ١,٨٠٠,٩۵٣ دریافتنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ سایر دارایی ھا 

٧ ٣٢,۵٩٣,٢١٧ ٣٢,٨٠٣,١۵١ ٣۴,٨۶٠,٨٠٢ جمع دارایی ھای غیرجاری 

دارایی ھای جاری 

١١٩ ٨٢١,٧۴۵ ١,۵٠٣,٠٠٩ ١,٨٠٠,٩١٨ سفارشات و پیش پرداخت ھا 

١٠٠ ۴,٢٠۴,۵٩٧ ٧,۶١٣,٧٣٧ ٨,۴٠٣,۶٢۴ موجودی مواد و کاال 

٢٣ ۴,۶١٣,٠۴۴ ٧,٢٣٧,۵٩۵ ۵,۶٨٠,٣۶٣ دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا 

٠ ٠ ٠ سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٩٠٧ ۶٨۵,٣٠۵ ٨,٢٢٩,٢٩٧ ۶,٩٠٣,٠٨٨ موجودی نقد 

 ٢ ٢٢,٧٨٧,٩٩٣۴,۵٨٣,۶١٠,٣٢ ٣٨۴,۶١٢١ ٩١

٠ ٠ ٠ دارایی ھای نگھداری شده برای فروش 

١٢١ ١٠,٣٢۴,۶٩١ ٢۴,۵٨٣,۶٣٨ ٢٢,٧٨٧,٩٩٣ جمع دارایی ھای جاری 

٣۴ ۴٢,٩١٧,٩٠٨ ۵٧,٣٨۶,٧٨٩ ۵٧,۶۴٨,٧٩۵ جمع دارایی ھا 

حقوق مالکانه و بدھی ھا 

حقوق مالکانه 

٠ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶ سرمايه 

٠ ٠ ٠ افزایش سرمایه در جریان 

٠ ٠ ٠ صرف سھام 

٠ ٠ ٠ صرف سھام خزانه 

٠ ١٨١,۴۴١ ٩۴۴,٣۶۵ اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ ساير اندوخته ھا 

٠ ٠ ٠ مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا 

٠ ٠ ٠ تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

-- (٧,۵۶۴,۵٠٧) ٣,۴۴٧,٣۶٩ ١۴,٩۴٨,٢١٨ سود (زيان) انباشته 

٠ ٠ ٠ سھام خزانه 

١۴٣ ١۶,٣٩٣,١۵٩ ٢٧,۵٨۶,۴٧۶ ٣٩,٨۵٠,٢۴٩ جمع حقوق مالکانه 

بدھی ھا 

بدھی ھای غیرجاری 

-- ٧۴٧,٠۵٢ ٢۵٠,٩١٨ ٠ پرداختنی ھای بلندمدت 

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی بلندمدت 

۵٢ ۵٩٣,٨١٩ ۶٧٧,٠٠٣ ٩٠۴,۴۶١ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٧/١٢/٢٩دوره منتھی به ١٣٩٨/١٢/٢٩ جھت ارائه به حسابرسشرح

حسابرسی شدهحسابرسی شده

(٣٣) ١,٣۴٠,٨٧١ ٩٢٧,٩٢١ ٩٠۴,۴۶١ جمع بدھی ھای غیرجاری 

بدھی ھای جاری 

(۴٧) ٢۴,۵١٧,۶۴۵ ٢۵,٠٩۵,٠١٩ ١٣,٠٧٢,٨۴٩ پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا 

٠ ٠ ٠ مالیات پرداختنی 

٠ ٠ ٠ سود سھام پرداختنی 

٠ ٠ ٠ تسھیالت مالی 

٠ ٠ ٠ ذخایر 

۴٧۴ ۶۶۶,٢٣٣ ٣,٧٧٧,٣٧٣ ٣,٨٢١,٢٣۶ پیش دریافت ھا 

 ١۶,٨٩۴,٠٨۵ ٢ ٢٨,٨٧٢,٣٩٢۵,(٣٣) ١٨٣,٨٧٨

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

(٣٣) ٢۵,١٨٣,٨٧٨ ٢٨,٨٧٢,٣٩٢ ١۶,٨٩۴,٠٨۵ جمع بدھی ھای جاری 

(٣٣) ٢۶,۵٢۴,٧۴٩ ٢٩,٨٠٠,٣١٣ ١٧,٧٩٨,۵۴۶ جمع بدھی ھا 

٣۴ ۴٢,٩١٧,٩٠٨ ۵٧,٣٨۶,٧٨٩ ۵٧,۶۴٨,٧٩۵ جمع 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

٠١۶,٣٩٣,١۵٩ (٧,۵۶۴,۵٠٧) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶مانده 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 

٠١۶,٣٩٣,١۵٩ (٧,۵۶۴,۵٠٧) ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶مانده 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

 ١١,١٩٣,٣١٧١١,١٩٣,٣١٧

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 

٠١١,١٩٣,٣١٧ ١١,١٩٣,٣١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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

٠١١,١٩٣,٣١٧ ١١,١٩٣,٣١٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

٠ ٠ 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 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 

٠ (١٨١,۴۴١) ١٨١,۴۴١ تخصیص به اندوخته قانونی 



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

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠٢٧,۵٨۶,۴٧۶ ٣,۴۴٧,٣۶٩ ٠ ٠ ٠ ١٨١,۴۴١ ٠ ٠ ٠ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٧/١٢/٢٩ 

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

١۵,٢۵٨,۴٨١١۵,٢۵٨,۴٨١ سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

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

٠١۵,٢۵٨,۴٨١ ١۵,٢۵٨,۴٨١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩ 

(٢,٩٩۴,٧٠٨)(٢,٩٩۴,٧٠٨) 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 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته 

٠ (٧۶٢,٩٢۴) ٧۶٢,٩٢۴ تخصیص به اندوخته قانونی 

٠ ٠ ٠ تخصیص به سایر اندوخته ھا 

٠٣٩,٨۵٠,٢۴٩ ١۴,٩۴٨,٢١٨ ٠ ٠ ٠ ٩۴۴,٣۶۵ ٠ ٠ ٠ ٢٣,٩۵٧,۶۶۶مانده 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: 

(۶٩) ٨,۵١۴,۵٧٨ ٢,۶٧۴,۵١٣ نقد حاصل از عملیات 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد 

(۶٩) ٨,۵١۴,۵٧٨ ٢,۶٧۴,۵١٣ جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی 

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری: 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود 

(٢۶) (١,٣۵۴,٧٠١) (١,٧١٠,۴١۴) 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 

(٢٧٣) (٣,۶٨٢) (١٣,٧٣٠) پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود 

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

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه 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 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران 



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 استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران 

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

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام 

٩٠ ٣۵٧,٧١٩ ۶٧٨,٣۵٨ دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا 

(۵) (١,٠٠٠,۶۶۴) (١,٠۴۵,٧٨۶) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری 

(٧٨) ٧,۵١٣,٩١۴ ١,۶٢٨,٧٢٧ 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 

٠ ٠ دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت 

٠ ٠ پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت 

٠ ٠ 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 

-- ٠ (٢,٩٩۴,٧٠٨) پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام 

-- ٠ (٢,٩٩۴,٧٠٨) جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی 

-- ٧,۵١٣,٩١۴ (١,٣۶۵,٩٨١) خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد 

١,١٠١ ۶٨۵,٣٠۵ ٨,٢٢٩,٢٩٧ مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

٣٢ ٣٠,٠٧٨ ٣٩,٧٧٢ تاثیر تغییرات نرخ ارز 

(١۶) ٨,٢٢٩,٢٩٧ ۶,٩٠٣,٠٨٨ 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 و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

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



نرختعداد فروش
فروش-

لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام شده-
میلیون لایر

سود ناخالص-
میلیون لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام شده-
میلیون لایر

سود ناخالص-
میلیون لایر

مباني و مرجعواحدنوع کاال
قیمت گذاري

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

نرختعداد فروش
فروش-

لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام شده-
میلیون لایر

سود ناخالص-
میلیون لایر

نرخ فروش-تعداد فروش
لایر

مبلغ فروش-
میلیون لایر

مبلغ بھاي تمام شده-
میلیون لایر

سود ناخالص-
میلیون لایر

فروش داخلي: 

٠ ٩,٩٨٨,٣٠٩ (٢٠,٠۴١,۴۶٠) ٣٠,٠٢٩,٧۶٩ ٧,٢۵۵,٠٨۶٢۴٠,٠۴٩,٨١٣١٢۵,٠٩٨.٠٧ (١۵,۵٣٩,۶۴٧) ٢٢,٧٩۴,٧٣٣ ٩۴,١۴٠.٨۶ ٢۴٢,١٣۴,٣١٨نرخ بازار کیلوگرمگريد بطري 

کیلوگريد الیاف 
گرم 

٠ ۶,۶٩۴,۴۶۴ (٢٣,١٩٢,٣٨۶) ٢٩,٨٨۶,٨۵٠ ۴,٧٨۴,٩٨١٢٨٨,٨٠۵,۴۶۵١٠٣,۴٨۴.٣۶ (١۵,۶٢٨,٣١٠) ٢٠,۴١٣,٢٩١ ٨١,۶١٧.٠۶ ٢۵٠,١١٠,۵٩٨نرخ بازار 

اسید ترفتالیک
خالص 

٠ ۶٢,۵۴۵ (٧٠١,٣٨۵) ٧۶٣,٩٣٠ ٧۴,٢۴٨.٩٧ ١٠,٢٨٨,٧۶٢ (۴,٠۴٠) (۶٧٠,٨١۴) ۶۶۶,٧٧۴ ۵٣,٢۴٣.٩١ ١٢,۵٢٣,٠١٠ نرخ بازار کیلوگرم

 POY ٠ ١,١۶٨,٠٢۵ (٣,۵١٠,٨۵۴) ۴,۶٧٨,٨٧٩ ١٣٨,۶٣۶.٢ ٣٣,٧۴٩,٣٣١ ١,٢٢۴,٨۴۴ (٢,٠۵۴,۵٢٣) ٣,٢٧٩,٣۶٧ ٩٣,٣٠٧.١٧ ٣۵,١۴۵,٩٢٧ نرخ بازار کیلوگرمنخ

 STAPLL ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نرخ بازار کیلوگرمالیاف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١٧,٩١٣,٣۴٣ (۴٧,۴۴۶,٠٨۵) ۶۵,٣۵٩,۴٢٨ ١٣,٢۶٠,٨٧١۵٧٢,٨٩٣,٣٧١ (٣٣,٨٩٣,٢٩۴) ۴٧,١۵۴,١۶۵ ۵٣٩,٩١٣,٨۵٣جمع فروش داخلي 

فروش صادراتي: 

٠ ۵٠۴,۶۴۵ (١,٢۴۵,۵۴٠) ١,٧۵٠,١٨۵ ١۴,٩۵٠,٠٠٢١١٧,٠۶٩.٢٢ ٧٠,٩١٩ (١۵١,٩٠٠) ٢٢٢,٨١٩ ۵٢,٩٠۴.٣٩ ۴,٢١١,٧٣٠ نرخ بازار کیلوگرمگريد بطري 

کیلوگريد الیاف 
گرم 

٠ ٩٣٢,٣٧٢ (٢,۴٩١,٣٠۵) ٣,۴٢٣,۶٧٧ ٣٠,٩۶٠,٠۶٣١١٠,۵٨٣.۶۶ ١۶٠,٩۶٢ (۵٢۵,٧٢٢) ۶٨۶,۶٨۴ ۵٧,۴۵٩.١٢ ١١,٩۵٠,٨٢۶ نرخ بازار 

 POY ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ (۵۶٧,٣۵۴) (۵٧٣,٩١٢) ۶,۵۵٨ ٧٣,٨۶۵.۴٩ ٨٨,٧٨٣ نرخ بازار کیلوگرمنخ

اسید ترفتالیک
خالص 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نرخ بازار کیلوگرم

 STAPLL ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ نرخ بازار کیلوگرمالیاف

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ١,۴٣٧,٠١٧ (٣,٧٣۶,٨۴۵) ۵,١٧٣,٨۶٢ ۴۵,٩١٠,٠۶۵ (٣٣۵,۴٧٣) (١,٢۵١,۵٣۴) ٩١۶,٠۶١ ١۶,٢۵١,٣٣٩ جمع فروش صادراتي: 

درآمد ارائه خدمات: 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

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 (٨٢,۶٣٠) ٠ (٨٢,۶٣٠) ٠ ٠ (٣٣,۵۴٣) ٠ (٣٣,۵۴٣) تخفیفات 

٠ ١٩,٢۶٧,٧٣٠ (۵١,١٨٢,٩٣٠) ٧٠,۴۵٠,۶۶٠ ١٢,٨٩١,٨۵۵۶١٨,٨٠٣,۴٣۶ (٣۵,١۴۴,٨٢٨) ۴٨,٠٣۶,۶٨٣ ۵۵۶,١۶۵,١٩٢جمع 

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

٠ ٧٠,۴۵٠,۶۶٠ ۴٨,٠٣۶,۶٨٣ ٢۴,١٢٠,۴۴٩ ١۵,۶۵٧,٧١٨ ١۴,۵٣۵,٠۵۵ ١٧,۶۶٨,٧٧٨ مبلغ فروش 

٠ (۵١,١٨٢,٩٣٠) (٣۵,١۴۴,٨٢٨) (٢٢,۵٩۴,۶٠۵) (١۴,٧٠٨,١٢۵) (١٣,٧۶٩,٧۴٣) (١۵,١۵٢,٨۶١) مبلغ بھاي تمام شده 

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

مدیریت شرکت برای رسیدن و تحقق اھداف استراتژیک خود درجھت دستیابی به سودآوری پایدار ھمچنان بدنبال کشف بازار جدید برای فروش محصوالت و استفاده از ظرفیتھای خالی جدید خود می باشد. 

بھای تمام شده

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



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

۴١,١۴۶,١۶۵ ٣٠,٧٨٨,٣٨٨ مواد مستقیم مصرفي 

٨۵٣,٠٩٨ ۶۶٢,۶۶٣ دستمزدمستقیم تولید 

٩,٨٠١,٠٢٣ ٧,٠١۴,٧٣۶ سربارتولید 

۵١,٨٠٠,٢٨۶ ٣٨,۴۶۵,٧٨٧ جمع 

(١,۵٩۶,٢٧١) (١,٢٠۵,٠۶٩) ھزينه جذب نشده درتولید 

۵٠,٢٠۴,٠١۵ ٣٧,٢۶٠,٧١٨ جمع ھزينه ھاي تولید 

۴۵٨,٣٨٨ ٣٢٧,٠٩١ موجودي كاالي درجريان ساخت اول دوره 

(۶٣۵,٧٣٢) (۴۵٨,٣٨٨) موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره 

٠ ٠ ضايعات غیرعادي 

۵٠,٠٢۶,۶٧١ ٣٧,١٢٩,۴٢١ بھاي تمام شده كاالي تولید شده 

٢,۵۴۴,۵٧٨ ۵۵٩,٩٨۵ موجودي كاالي ساخته شده اول دوره 

(١,٣٨٨,٣١٩) (٢,۵۴۴,۵٧٨) موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره 

۵١,١٨٢,٩٣٠ ٣۵,١۴۴,٨٢٨ بھاي تمام شده كاالي فروش رفته 

٠ ٠ بھاي تمام شده خدمات ارايه شده 

۵١,١٨٢,٩٣٠ ٣۵,١۴۴,٨٢٨ 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

دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودي پايان دورهفروشتعديالتتولیدموجودي اول دوره

بھاي تمام شده - میلیوننرخ - لایرمقدار
لایر

بھاي تمام شده - میلیوننرخ - لایرمقدار
لایر

نرخ -مقدار
لایر

بھاي تمام شده - میلیون
لایر

بھاي تمام شده -نرخ - لایرمقدار
میلیون لایر

بھاي تمام شده -نرخ - لایرمقدار
میلیون لایر

کیلوگريد الیاف 
گرم 

٢٣,۴٧٨۶١,٨۴۴,۴١ ٩٢.٧٢,۴۵١,٩٨۵٣٠٣,٠٣۴ ٨١,٧۵۶,٩٨١.٠۶ ٢۴,٧٧۵,١۴۵ ٠٣١٩,٧ ٠۴۴٨٠,٣٢۵,٧٩٨.١۴ ٢۵,۶٨٣,۶٩٢۶,٧۶٨٠,٢٩ ٨۵,٢١٢.٧٧ ۵۴٣,۴٣٨

۶٨٣,۶٧۵ ٨٣,١١١,۴٧۵.٨١ ٢١,٢٨٧,٠٠٠٨,٢٢۶ ٠٢۵۵,٠٢۶٨٣,۴۶٩,٩٢٠.٧١ ٠ ٢١,٠٨۶,٨٩۶ ٨۴,۵٢٠,۶٨٢.٣۶ ٨٨٣,٧٧٩٢۴٩,۴٨٨ ١٣,٧۶۴۶۴,٢٠٩,۴۵٩.۴۶کیلوگرمگريد بطري 

اسید ترفتالیک
خالص 

۴٢,١٨٩ ۶٧,١٧٩,٩٣۶.٣١ ۶٢٨ ٧٠١,٣٨۵ ١٠,٢٨٩۶٨,١۶٨,۴٣٢.٣١ ٠ ٠ ۶٠١,٠٠٨ ۶٨,٢۴٢,٠٨٠.١۶ ٨,٨٠٧ ١۴٢,۵۶۶ ٢,١١٠۶٧,۵۶۶,٨٢۴.۶۴ کیلوگرم

 POY ١١٩,٠١٧ ٣,۵١٠,٨۵٣١,١۴۵١٠٣,٩۴۴,٩٧٨.١٧ ٣٣,٧۴٩١٠۴,٠٢٨,٣۵۶.۴ ٠ ٠ ٣,۵۶٣,۶٢٢ ٣۴,٠٠۶١٠۴,٧٩٣,٩١٨.٧٢ ۶۶,٢۴٨ ٧۴,۶٠٣,۶٠٣.۶ ٨٨٨ کیلوگرمنخ

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

١,٣٨٨,٣١٩ ۵١,١٨٢,٩٣٠ ٠ ۵٠,٠٢۶,۶٧١ ٢,۵۴۴,۵٧٨ جمع 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: 

١,٧٩٠,۵٩٣ ٨٩,٢٣٩,۶٢١.٢٣ ٢٠,٠۶۵ ٢٨,٩۵١,٢٩٨ ٠ ٣۴١,٣٣٢ ٣٠,١١٣,٧٣١ ٨۵,۶١۶,٠۴٣.۵۶ ٣۵١,٧٣٠ ۶٢٨,١۶٠ ۶۴,٩٧٩,٨٢٨.٢٨ ٩,۶۶٧ تن پارازايلین 

٢٠٢,۴٧۵ ۴۴,٩٠۴,۶٣۵.١٧ ۴,۵٠٩ ١,٣٢۴,٩٢٨ ٠ ٣١,٠٩٨ ١,٣٩٣,٨٨٨ ۴۴,٠٣٠,٩۵۶.٨٢ ٣١,۶۵٧ ١٣٣,۵١۵ ٣٣,٨٠١,٢۶۵.٨٢ ٣,٩۵٠ تن اسید استیک 

٠ ٠ ١,٢۵٠ ٠ ١٢۵ ١,٢۵٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٢۵ ٠ ٠ تن ھیدروژن 



دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٨/١٢/٢٩واحدشرح

موجودي پايان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایرمیلیون لایرلایر

٣٠۵,٢۶۶ ۵۶,٧٣٠,٣۴٧.۵٢ ۵,٣٨١ ١٠,٢٢۶,٠٩۶ ٠ ١٩٩,۵١۵ ١٠,٢٩٣,۶٨٨ ۵١,٧۴٠,٣٣۵.۴۶ ١٩٨,٩۴٩ ٢٣٧,۶٧۴ ٣٩,٩۶۵,٣۶٠.۶٩ ۵,٩۴٧ تن منواتیلن گاليکول 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٢,٢٩٨,٣٣۴ ١٩٠,٨٧۴,۶٠٣.٩٢ ٢٩,٩۵۵ ۴٠,۵٠٣,۵٧٢ ٠ ۵٧٢,٠٧٠ ۴١,٨٠٢,۵۵٧ ١٩١,٣٨٧,٣٣۵.٨۴ ۵٨٢,۴۶١ ٩٩٩,٣۴٩ ١٣٨,٧۴۶,۴۵۴.٧٩ ١٩,۵۶۴ جمع مواد اولیه داخلي: 

مواد اولیه وارداتي: 

٢۵۵ ١٢٧,۵٠٠,٠٠٠ ٢ ۶۴٢,۵٩٣ ٠ ۶,٠۴۶ ٣۴٠,۵۵۴ ١١١,٧٣٠,٣١۴.٩۶ ٣,٠۴٨ ٣٠٢,٢٩۴ ١٠٠,٧۶۴,۶۶۶.۶٧ ٣,٠٠٠ تن اسید ترفتالیک خالص 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٢۵۵ ١٢٧,۵٠٠,٠٠٠ ٢ ۶۴٢,۵٩٣ ٠ ۶,٠۴۶ ٣۴٠,۵۵۴ ١١١,٧٣٠,٣١۴.٩۶ ٣,٠۴٨ ٣٠٢,٢٩۴ ١٠٠,٧۶۴,۶۶۶.۶٧ ٣,٠٠٠ جمع مواد اولیه وارداتي: 

٢,٢٩٨,۵٨٩ ۴١,١۴۶,١۶۵ ۴٢,١۴٣,١١١ ١,٣٠١,۶۴٣ 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

٠ ٣۶١,۴٩٨ ٢۵۴,٧٠٨ ٠ ١,٢٧٣,٨١٣ ٩۶٢,٩٠٩ ھزينه حقوق و دستمزد 

٠ ٢۶,۶۶٨ ٢٣,٢٩۴ ٠ ١,٠۴۶,٩۵١ ١,٠٩٣,۵١٠ ھزينه استھالک 

ھزينه انرژي (آب، برق، گاز و
سوخت) 

 ١,۵٨٩,۴٢,٣٧ ٢١۶,٠ ٠ ٠ ٠ ٠١٣

٠ ٧,٢٧٢ ۵,١۴٩ ٠ ٧٣۵,۶٩۴ ١,٢۶١,۴٧۵ ھزينه مواد مصرفي 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه تبلیغات 

٠ ٢٧۵,۶۴٧ ١٧١,٧۵٩ ٠ ٠ ٠ حق العمل و کمیسیون فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه خدمات پس از فروش 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ھزينه مطالبات مشکوک الوصول 

٠ ٢٠٨,٣٢۶ ١٣٨,۴١۴ ٠ ٠ ٠ ھزينه حمل و نقل و انتقال 

٠ ١,٠۵۶,٧٢٠ ۶٣٩,٧٩٣ ٠ ۴,٣۶٨,۵۵٢ ٢,١٠٧,۴٢١ ساير ھزينه ھا 

٠ ١,٩٣۶,١٣١ ١,٢٣٣,١١٧ ٠ ٩,٨٠١,٠٢٣ ٧,٠١۴,٧٣۶ جمع 

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

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ نرخ فروش محصوالت 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ نرخ خريد مواد اولیه 

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وضعیت کارکنان

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



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

١,٨١۶ ١,٨١۶ ١,٨٣٣ تعداد پرسنل تولیدي شرکت 

۵١٠ ۵١٠ ۵١٢ تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت 

وضعیت ارزی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

۴,٩٢٧,۵۶١ ٣۶,۵٧٣,۶٠٢ ٣٨۴,٠٨۴ ۴,۶٠۴,۶٠٩ دالر داراییھای ارزی پایان دوره 

(٨,١٢٩,٣٧٨) (۵۴,٧٠۴,٩٧٢) (۴,۴٢٧,٧۶٩) (۴۶,٨۴٢,٣٠١) یورو بدھی ھای ارزی پایان دوره 

۶,٠١٢,٠۴٨ ١۶٣,٨۶٩,۶٠٨ ۴٧٣,٧۴٠ ٢٠,٨۵۶,٧۵٧ درھم داراییھای ارزی پایان دوره 

۶۵٢ ٣٣,٩٢۶ ٩,۴٣۴ ٧۵٩,١۴۶ یوان داراییھای ارزی پایان دوره 

(۵٨,٠۵۴) (۴۶,١٩٠,۴٢۴) (٣۴,۵۶٨) (۴۶,١٩٠,۴٢۴) ین بدھی ھای ارزی پایان دوره 

 ٠ ٠ ٠ ٠

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 

«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

نام
طرح

ھزينه ھاي 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

SSP
واحد

POLY C

باتوجه به باال بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت به این١۴٠٠/١٢/٢٩ ۵٠ ٠ ٠ ٠ ٠ دالر١٠,٧٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,١١۶,۴ 
است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش

دھد. 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

باتوجه به باال بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت به این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دھد. 

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

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 شرکت ھاي خارج از
بورس 

تکمیل پروژه ھای شرکت تا این تارخ ٨٠% می باشد و ٢٠ % مابقی تا پایان سال ١٣٩٩ تکمیل١۵۵,۵٢١ ١۵۵,۵٢١ ١٢.٠٩ ۵۴۴,١٢٧ ١٣٩٨/١٢/٢٩ ۵۴۴,١٢٧ ١٢.٠٩ 
می گردد. 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

آخرین وضعیت تکمیل پروژه شرکت پتروکیمیای این سینا تا این تاریخ ٨٠ درصد می باشد.براساس پیش بینی ھای کارشناسان شرکت، ٢٠ درصد باقی مانده تاپایان سال ١٣٩٩ تکمیل می گردد. 

«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



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

۵٨٠,٧٨٠ ٩۴٩,١۵۶ کارمزد فروش اعتباري 

٢۶١,۴٩٠ ١٨٢,۵۶۴ فروش ضايعات 

٠ ٢٩١,٧۵۶ سود ناشي از تسعیر دارايي ھا و بدھي ھاي ارزي عملیاتي 

٩٣,۴٨١ ۵,۵٢٧ ساير 

 ٠ ٠

٩٣۵,٧۵١ ١,۴٢٩,٠٠٣ جمع 

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

۴١,٧۴۴ ٣٢,٢۵٢ يوتیلیتي فجر انرژي خلیج فارس (ديماند) 

٧٢٣,٨٠١ ۵٢۴,۵۵٣ ھزينه ھاي محیط زيست (پساب صنعتي) 

٧٠,٧٣٨ ٣٨,٩۴٢ ھزينه ھاي پژوھش و توسعه 

١,۵٩۶,٢٧١ ١,٢٠۵,٠۶٩ ھزينه ھاي جذب نشده در تولید 

٧٠۵,٣٣٣ ۴٨١,۴٠۵ عوارض آاليندگي 

۵٨٩,١١٢ ٠ زيان ناشي از تسعیر دارايي ھا و بدھي ھاي ارزي عملیاتي 

 ٠ ٠

٣,٧٢۶,٩٩٩ ٢,٢٨٢,٢٢١ جمع 

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

ساير توضیحاتمبلغ ھزينه مالي طي دورهمانده پايان دوره به تفکیک سررسیدمانده پايان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزي و ريالي (میلیون لایر)نرخ سود(درصد)نوع تامین مالي

ارزيريالي

بلند مدتکوتاه مدتمعادل ريالي تسھیالت ارزيمبلغ ارزينوع ارز

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ تسھیالت دريافتي از بانکھا 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠

٠ ٠ تسھیالت تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ جمع 

٠ انتقال به دارايي 

٠ ھزينه مالي دوره 

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال جاری ندارد ................................... 

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

در حال حاضر مدیریت تصمیمی در خصوص تامین مالی در سال آتی ندارد ................................... دوره ١٢ ماھه منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

 ٠ ٠

٠ ٠ جمع 

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح



١٣٩٧/١٢/٢٩١٣٩٨/١٢/٢٩شرح

٣٩,٧٧٢ ٣٠,٠٧٨ سود ناشي از تسعیر وجه نقد 

۶٧٨,٣۵٨ ٣۵٧,٧١٩ سود سپرده ھاي بانکي 

 ٠ ٠

٧١٨,١٣٠ ٣٨٧,٧٩٧ 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

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري،با در نظر گرفتن پروژه ھای در دست اجراو الزامات قانون تجارت حداقل ١٠% و٧٠٨,٢,٩٩۴ ١١,١٩٣,٣١٧ ٧٠٨,٢,٩٩۴ ۴۴٧,٣۶٩,٣ 
پیشنھاد این شرکت باتوجه به مراتب فوق ٩٠% می باشد. 

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ١٢
ماھه منتھي

به
١٣٩٩/١٢/٣٠

١) پیگیری نھائی کردن تعدادی از قراردادھای فروش محصوالت با مشتریان ٢) در راستای کاھش و کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز ھمچنین جلوگیری از تحمیل ھزینه ھای نوسانات نرخ ارز، مدیریت شرکت مصصم است از محل منابع داخلی و نقدینگی موجود نسبت به پیگیری وتسویه
بدھی ھای ارزی اقدام نماید. ٣) با توجه به افزایش تولید سال مالی مورد گزارش اقدامات زیر برای بھبود وسود آوری در حال پیگیری است. الف) راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصوالت واحدھای نساجی (POY&STAPLE). ب) رفع تنگناھاي تولید و افزایش عملیات

سودآور شرکت. ج) تحقق برنامه مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدھا. د) اجرای پروژه ھای بھینه سازي مصارف انرژي و کاھش درصد اتالف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطالع رسانی و مشارکت ھمگانی ھمکاران. ه) کاھش ضايعات تولیدي و به حداقل رساندن
تولید محصوالت نامرغوب به میزان کمتر از٪١ مطابق میزان طراحي. و) برطرف نمودن مشكالت زيست محیطي و اخذ گواھي ھاي الزم از مراجع ذيربط بمنظور بخشودگي عوارض آاليندگي. 

سایر توضیحات با اھمیت

١) پیگیری نھائی کردن تعدادی از قراردادھای فروش محصوالت با مشتریان ٢) در راستای کاھش و کنترل ریسک نوسانات نرخ ارز ھمچنین جلوگیری از تحمیل ھزینه ھای نوسانات نرخ ارز، مدیریت شرکت مصصم است از محل منابع داخلی و نقدینگی موجود نسبت به پیگیری وتسویه بدھی ھای ارزی
اقدام نماید. ٣) با توجه به افزایش تولید سال مالی مورد گزارش اقدامات زیر برای بھبود وسود آوری در حال پیگیری است. الف) راه اندازي خطوط باقي مانده وافزایش کیفیت در تولید محصوالت واحدھای نساجی (POY&STAPLE). ب) رفع تنگناھاي تولید و افزایش عملیات سودآور شرکت. ج) تحقق برنامه

مصوب تولید و رسیدن به ظرفیت اسمی واحدھا. د) اجرای پروژه ھای بھینه سازي مصارف انرژي و کاھش درصد اتالف انرژي با تشکیل کمیته تخصصی انرژی و اطالع رسانی و مشارکت ھمگانی ھمکاران. ه) کاھش ضايعات تولیدي و به حداقل رساندن تولید محصوالت نامرغوب به میزان کمتر از٪١
مطابق میزان طراحي. و) برطرف نمودن مشكالت زيست محیطي و اخذ گواھي ھاي الزم از مراجع ذيربط بمنظور بخشودگي عوارض آاليندگي. 

«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.» 


