
به انضمام یادداشت های توضیحی

1400 آذر 30دوره مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به 
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1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

با احترام

امضاء

صورت سود و زیان

. به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است1400/10/27 تهیه شده و در تاریخ استانداردهای حسابداریصورتهای مالی طبق 

سمت

شرکت پتروشیمی بندر امام 

(سهامی عام)

6-37

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

(غیر موظف)رئیس هیات مدیره حسین شفیعی

حسن نشان زاده مقدم

ابراهیم علی زاده

سید حمید زارع

احسان الداغی

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

عضو هیات مدیره و مدیر مالی

(غیر موظف)عضو هیات مدیره 

شرکت توسعه نفت و گاز صبا 

(سهامی خاص)کارون 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج 

(سهامی عام)فارس 

شرکت مدیریت توسعه صنایع 

(سهامی خاص)پتروشیمی 

گزارش مالی میان دوره ای

3

اجزای .  تقدیم می شود1400 آذر 30مربوط به دوره مالی میان دوره ای نه ماهه منتهی به  (سهامی عام) به پیوست صورتهای مالی شرکت پتروشیمی اروند 

:تشكیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

4

نام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیات مدیره

صورت تغییرات در حقوق مالكانه

صورت جریانهای نقدی

(غیر موظف)عضو هیات مدیره 

شماره صفحه

یادداشتهای توضیحی

2

5

صورت وضعیت مالی

شرکت فجر انرژی خلیج فارس 

(سهامی عام)

ی اه  و مانع زدایی اهرا هب عنوان سال تولید  ، ابیتشپن 1400سال 
ری می کنیم  .                            انمگذا

(مدظله العالی)خامنه ای ... حضرت آیت 

3سایت _منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی _بندر امام خمینی _استان خوزستان 
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1399سال 1400/09/301399/09/30 يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

73,305,258 42,923,614 120,404,013 5  درآمدهای عملیاتی

(33,527,196) (21,877,587) (38,234,350)6  بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

39,778,062  21,046,027  82,169,663   سود ناخالص

(3,940,042) (2,838,334) (4,504,147) 7  هزینه های فروش، اداری و عمومی

1,832,809  4,475,711  617,626  8  سایر درآمدها

(2,037,217) (4,402,437) (1,616,810) 9  سایر هزینه ها

35,633,612  18,280,967  76,666,332   سود عملیاتی

(2,189,729) (1,604,085) (539,586) 10  هزینه های مالی

799,756  1,288,297  2,614,347  11  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

34,243,639  17,965,179  78,741,093   سود خالص قبل از مالیات

:  هزینه مالیات بر درآمد

  -   - (15,185,512) 26           دوره جاری

  -   - (12,273) 26             دوره های قبل

  سود خالص
  63,543,308  17,965,179  34,243,639

 سود پايه هر سهم

4,624 3,053 5,122 ریال- عملیاتی 

(180) 30 173 ریال- غیر عملیاتی 

125,2953,0844,443ریال- سود پایه هر سهم 

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زيان 

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

.سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است/از آنجا که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود خالص دوره

نه ماهه منتهی به

.یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است

2



1400/09/301399/12/30يادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

دارايی ها

دارائیهای غیر جاری

45,313,657 45,684,169 13    دارایی های ثابت مشهود

127,585 126,650 14    دارایی های نامشهود

1,731 1,731 15    سرمایه گذاری های بلند مدت

847,095  790,971  16    سایر دارایی ها

46,290,068  46,603,521  جمع دارايی های غیر جاری

دارايی های جاری

2,373,875  8,023,060  17    پیش پرداخت ها

9,037,817  12,550,084  18    موجودی مواد و کاال

13,688,123  17,103,949  19    دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

999,987  999,987  20سرمایه گذاری کوتاه مدت

7,359,403  41,520,294  21    موجودی نقد

33,459,204  80,197,374  جمع دارايی های  جاری

79,749,272 126,800,895     جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

12,000,000 12,000,000 22    سرمایه 

1,200,000 1,200,000 23    اندوخته قانونی 

41,292,939 65,236,247     سود انباشته 

54,492,939 78,436,247 جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

553,891 752,076 24    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

553,891 752,076 جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

6,064,827 8,360,626 25    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

- 15,185,512 26مالیات پرداختنی

- 11,442,001 27سود سهام پرداختنی

15,067,400 - 28    تسهیالت مالی

1,141,944 2,183,973 29    ذخایر

2,428,272 10,440,460 30    پیش دریافت ها

24,702,442 47,612,572     جمع بدهی های جاری

25,256,333 48,364,648   جمع بدهی ها

79,749,272 126,800,895 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

.يادداشت های توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

صورت وضعیت مالی

1400 آذر 30در تاريخ 

گزارش مالی میان دوره ای
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سرمايه
افزايش سرمايه 

در جريان
جمع کلانباشته (زيان)سوداندوخته قانونی

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

18,249,300 13,849,300 400,000 4,000,000 1399/01/01مانده در 

1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

34,243,639 34,243,639 - - 1399سود خالص سال 

(6,000,000)(6,000,000)- - سود سهام مصوب

8,000,000 - - 8,000,000 افزایش سرمایه

- (800,000)800,000 - تخصیص به اندوخته قانونی

54,492,939 41,292,939 1,200,000 - 12,000,000 1399/12/30مانده در 

1400 آذر 30تغییرات حقوق مالکامه در دوره مالی نه ماهه منتهی به 

63,543,308 63,543,308 - - 1400 آذر 30سود خالص دوره نه ماهه منتهی به 

(39,600,000)(39,600,000)- - سود سهام مصوب

- - - - افزایش سرمایه

- - - تخصیص به اندوخته قانونی

78,436,247 65,236,247 1,200,000 - 12,000,000 1400/09/30مانده در 

18,249,300 13,849,300 400,000 4,000,000 1399/01/01مانده در 

1399/09/30تغییرات حقوق مالکانه در دوره نه ماهه منتهی به 

17,965,179 17,965,179 - -  سود خالص

(6,000,000)(6,000,000)- - سود سهام مصوب

8,000,000 - - - 8,000,000 افزایش سرمایه

- (800,000)800,000 - - تخصیص به اندوخته قانونی

38,214,479 25,014,479 1,200,000 - 12,000,000 1399/09/30مانده در 

(سهامی خاص)شرکت پتروشیمی اروند 

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 
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1399سال 1400/09/301399/09/30يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی

31,017,631  4,820,135  77,750,171  31نقد حاصل از عملیات

  -   - (12,273) پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

31,017,631  4,820,135  77,737,898  جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(4,046,232) (375,458) (1,598,183) پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

(19,796) (15,510) (256) پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های نامشهود

(999,987)   -   - پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری کوتاه مدت

166,678  117,105  1,778,060  دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(4,899,337) (273,863) 179,621  نقد حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص 

26,118,294  4,546,272  77,917,519  جريان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی 

(656,860) (344,449) (2,106,986) پرداختهای نقدی بابت سود تسهیالت 

  -   - (13,500,000) پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت اصل تسهیالت

(16,143,388)   -   - پرداخت های نقدی بابت بازپرداخت تامین مالی

420,000  420,000    - دريافت های نقدی حاصل از افزايش سرمايه

(4,740,000)   - (28,157,998) پرداختهای نقدی بابت سود سهام

(21,120,248) 75,551  (43,764,984) جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی

4,998,046  4,621,823  34,152,534  خالص افزايش در موجودی نقد

2,286,428  2,286,428  7,359,403  مانده موجودی نقد در ابتدای سال

74,928  37,158  8,357  تاثیر تغییرات نرخ ارز

41,520,2946,945,4097,359,403مانده موجودی نقد در پايان سال

12,000,00028,080,000  - 32معامالت غیر نقدی

صورت جريان های نقدی

گزارش مالی میان دوره ای

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

.يادداشتهای توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

دوره مالی نه ماهه منتهی به
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(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

کارکنان رسمی 

کارکنان قراردادی

تعداد کارکنان 

موضوع فرعی

با شرکتهای دیگر در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور (حقوقی یا مدنی)تشكیل انواع شرکتها و یا مشارکت * 

مبادرت به خرید وفروش و معامالت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع اصلی شرکت* 

استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانكها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی* 

خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی، خدماتی و غیره* 

خرید و فروش اوراق بهادار* 

انجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضوع اصلی شرکت* 

اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در داخل و خارج ازکشور* 

انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت الزم  و مفید بوده  و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته * 

.باشد

سرمایه گذاری و مشارکت در صنایع منفردا و یا با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور* 

گزارش مالی میان دوره ای

تاريخچه وفعالیت 

فعالیت اصلی 

 اساسنامه آن عبارت است از سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، 2موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده 

نوسازی، تعمیر و نگهداشت، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره  به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، 

واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولیه صنایع پایین دستی و غیره وانجام 

کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، فنی ، مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات 

.مربوطه می باشد

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند، طی سال مالی مورد 

:گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است

کارکنان شرکت های خدماتی 

مورخ 165469  به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره 10860727560به شناسه ملی  (سهامی عام )شرکت پتروشیمی اروند 

 مجمع عمومی فوق العاده 1385/10/17مرکز اصلی شرکت به موجب مصوبه .  در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید1379/5/16

 در 1386/02/17 مورخ 6494 منتقل و تحت شماره 3 از تهران به بندرامام خمینی منطقه ویژه اقتصادی سایت 1386/02/17و آگهی روزنامه رسمی 

طی صورت جلسه .  شروع به بهره برداری نموده است1389/01/01اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ماهشهر به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 

 122/80134 با پذیرش شرکت در بورس اوراق بهادار موافقت گردید و طبق نامه شماره 1399/05/07مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 

در حال حاضر شرکت .  نزد آن سازمان ثبت گردید11819 با شماره 1399/12/19 سازمان بورس اوراق بهادار این شرکت در تاریخ 1399/12/19مورخ 

نشانی مرکز اصلی شرکت بندرامام خمینی منطقه ویژه اقتصادی . پتروشیمی اروند جز شرکت های فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس است

. و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان بندر ماهشهر واقع است3سایت - پتروشیمی

 نفر و تعداد 159الزم به ذکر است تعداد کارکنان قرارداد مدت معین . کارکنان شرکت های خدماتی شامل کلیه پیمانكاران نقلیه، رستوران می باشد

 نفر می باشد که حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قرارداد مدت معین از طریق سیستم جامع وزارت نفت محاسبه و 253کارکنان قرارداد مدت موقت 

.پرداخت می گردد
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-2-1

-2-1-1

-2-2

شماره 

استاندارد

تاريخ الزم 

االجرا شدن

181400/01/01صورت های مالی جدا گانه
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

201400/01/01سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکتهای خاص 
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

381400/01/01ترکیب های تجاری 
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

391400/01/01صورت های مالی تلفیقی
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

401400/01/01مشارکت ها 
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

411400/01/01افشاء منافع در واحد های تجاری دیگر
 بكارگیری این استاندار در این 

.واحد تجاری موضوعیت ندارد 

-3

-3-1

-2
-3-2

-3-2-1

-3-3

-3-3-1

دلیل استفاده از نرخنوع ارز 

 یورو 
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال271،608

دالر 
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال 240،478

درهم
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال 65،484

یوان
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال 37،726

یكصد ین ژاپن
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال 211،964

پوند
طبق نامه شرکت خلیج فارس 

(سامانه نیمایی پتروشیمی)
رعایت مقررات بانک مرکزی ریال 317،963

:استانداردهای حسابداری جديد و تجديد نظر شده مصوب که الزم االجرا هستند به شرح جدول زير است 

استانداردهای حسابداری جديد و تجديد نظر شده- 2

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

(16-3یادداشت )ماشین آالت و تجهیزات برمبنای روش تجدید ارزیابی 

 دریافتنی ها و پرداختنی های ارزی

موجودی بانكی ارزی، دریافتنی ها و پرداختنی 

های ارزی

 دریافتنی ها و پرداختنی های ارزی

موجودی بانكی ارزی، دریافتنی ها و پرداختنی 

های ارزی

.در آمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش وتخفیفات اندازه گیری می شود

:آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جديد و تجديد نظر شده که در سال جاری الزم االجرا هستند به شرح زير است

"مالیات بر درآمد" با عنوان 35استاندارد حسابداری 

. الزم به ذکر است بكارگیری این استاندارد در سال جاری اثر بااهمیتی بر شرکت ندارد

گزارش مالی میان دوره ای

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

مانده ها ومعامالت مرتبط 

موجودی بانكی ارزی، دریافتنی ها و پرداختنی 

های ارزی

موجودی بانكی ارزی، دریافتنی ها و پرداختنی 

های ارزی

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

نرخ تسعیر 

تسعیر ارز 

درآمد عملیاتی 

.درآمد عملیاتی حاصل از فروش کاالدر زمان تحویل کاال به مشتری شناسایی می شود

در تاریخ  ( شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس1400/07/07 ص پ مورخ 001-72/13741نیما پتروشیمی طبق نامه شماره )اقالم پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز 

نرخ های . صورت وضعیت مالی واقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود

:قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است

اهم رويه های حسابداری

.صورت های مالی اساسا برمبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است

عنوان
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-3-3-2

مخارج تامین مالی 3-4-

دارايی های ثابت مشهود 3-5-

-3-5-1

-3-5-2

-3-5-2-1

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می 3-5-2-2-

پس از آمادگی جهت بهره برداری به  (به استثنای ساختمان ها وتاسیسات ساختمانی)در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر . شود

 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل 6علت تعطیلی کار یا علل دیگر برای بیش از 

مدت زمانی که دارایی مورد %70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد، .درصد نرخ استهالک منعكس در جدول باالست 30

.استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد

دارایی های واجد »مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل  

.است« شرایط

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت . دارایی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود

دارایی در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه آن گردد ومنجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی 

مخارج روزمره تعمیر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت . اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود

.دارایی در مقایسه با استاندارد عملكرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد

بر  ( اداره امور مالیاتی شهرستان ماهشهر1392/09/03 مورخ 16-31462/400طبق نامه  )هزینه استهالک تاسیسات همچون سنوات گذشته 

محاسبه و در حساب ها منظور شده که طبق نامه مورخ . م.م. ق 149اساس دو برابر مدت استهالک مندرج در آیین نامه استهالکات موضوع ماده 

 اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان، افزایش دوره استهالک تاسیسات شرکت با توجه به مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده 1396/02/26

 سال مشروط به اعالم فهرست دارایی های مربوطه و نحوه استفاده آنها تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملكرد سال 30 سال به 15مزبور از 

.تحصیل دارایی به اداره مالیاتی ذیربط شده است

مستقیمساله6وسایل نقلیه 

مستقیمساله6و5اثاثه ومنصوبات 

مستقیم ساله30و 12تاسیسات 

مستقیمساله15ماشین آالت  وتجهیزات 

روش استهالک نرخ استهالک نوع دارايی 

مستقیم ساله25و 15،10ساختمان 

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

دارایی های مربوط و با در  (شامل عمر مفید برآوردی)استهالک دارایی های ثابت مشهود با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار

 و اصالحیه 1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده 

:بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود

: تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود

.تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود- الف

.در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه سال وقوع شناسایی ودر صورت سود وزیان گزارش می شود- ب

گزارش مالی میان دوره ای
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-3-6

-3-6-1

-3-6-2

روش استهالک نرخ استهالک نوع دارايی 

مستقیمساله3حق لیسانس

مستقیمساله3نرم افزار های رایانه ای 

-3-7
-3-7-1

-3-7-2

-3-7-3

-3-7-4

-3-7-5

-3-8

-3-8-1

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

میانگین موزون مواد شیمیایی

در این صورت مبلغ بازیافتنی . درپایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امكان کاهش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد

چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممكن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی . دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می گردد

.متعلق به آن است تعیین می گردد

.آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال برامكان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام میشود

:استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه میشود

دارايی های نامشهود 

زيان کاهش ارزش دارايی ها 

مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج. دارایی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود

تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی وفروش در بهای تمام

بنابراین،. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. شده دارایی نامشهود منظور نمی شود

.مخارج تحمل شده برای استفاده یا بكارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود

گزارش مالی میان دوره ای

میانگین موزون اقالم بسته بندی

ارزش اقتصادی برابر با ارزش . ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد(یاواحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی 

فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول وریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی 

.برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد

میانگین موزون مواد اولیه 

میانگین موزون کاالی ساخته شده 

میانگین موزون قطعات ولوازم یدکی 

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت  (یا واحد مولد وجه نقد)تنها در صورتیكه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتـــری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی 

به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در سود وزیان شناسایی می گردد، مگر اینكه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد 

.تجدید ارزیابی می گردد

می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا  (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی 

واحد )برگشت زیان کاهش ارزش دارایی . مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد

مگر اینكه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی . نیز بالفاصله در سود وزیان شناسایی می گردد (مولد وجه نقد

.میشود

موجودی مواد وکاال 

در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص. گروه های اقالم مشابه اندازه گیری می شود« اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش»موجودی مواد وکاال بر مبنای 

:بهای تمام شده موجودی ها با بكارگیری روش های زیر تعیین می گردد. ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود

روش مورد استفاده 
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ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان-3-9-1

3-11-

3-11-1-

3-11-2-

مالیات جاری و انتقالی سال جاری -3-11-3

4-

4-1-

طبقه بندی سرمايه گذاری ها در طبقه دارايی های غیر جاری-4-1-1

قضاوت مربوط به برآوردها-4-2

4-2-1-

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

یادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

ذخاير- 3-9

سرمايه گذاری ها- 3-10

ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شــرکت دارای تعهد فعلی . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قــابل توجه است

.در نتیجه رویـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتكاپذیر قابل برآورد باشد (قانونی یا عرفی)

ذخایر در پایان دوره مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین براورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره 

.برگشت داده می شود

ذخیره مزایای پایان خدمت  کارکنان مشمول مقررات استخدامی نفت،  بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ویژه، بدی آب وهوا، فوق العاده کارگاهی 

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از سال 1399/09/12 مورخ 001-2 /15268مضافاً طبق نامه شماره . و فوق العاده جذب، محاسبه و در حساب ها منظور می شود

. به بعد جاری جهت پرسنل مدت معین و موقت نیز ذخیره سنوات در نظر گرفته شده است1399

گزارش مالی میان دوره ای

    سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکت ها

    سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

شناخت درآمد

قضاوت های مديريت در فرآيند بکارگیری رويه های حسابداری و برآوردها

قضاوت ها در فرآيند بکارگیری رويه های حسابداری

این سرمایه گذاری ها با قصد . هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالنی را دارد

.استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است

برآورد عمر مفید و نرخ استهالک دارايی های ثابت مشهود و نامشهود

 قانون مالیات های 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149هزینه استهالکات تاسیسات که بر اساس دو برابر مدت استهالک مندرج در آیین نامه استهالکات موضوع ماده 

محاسبه و در حساب ها منظور شده، برآورد عمر مفید و نرخ استهالک سایر دارایی های ثابت مشهود و نامشهود بر اساس آیین نامه  (3-5-2-1یادداشت )مستقیم 

. و اصالحیه بعدی صورت گرفته است1366 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149استهالکات موضوع ماده 

مالیات بر درآمد

مالیات جاری 

مالیات پرداختنی بر مبنای درآمد مشمول مالیات سال جاری می باشد درآمد مشمول مالیات متفاوت از سود قبل از کسر مالیات که در صورت سودو زیان تلفیقی 

دلیل این موضوع اقالمی از درآمد یا هزینه مشمول مالیات یا قابل کسر در سال جاری دیگر هستند و اقالمی نیز هرگز مشمول مالیات یا قابل . گزارش شده می باشد 

.کسر نیستند مالیات جاری گروه با استفاده از نرخ خای مالیات که وضع شده اند یا در واقع تا پایان دوره گزارشگری تصویب شده اند محاسبه می شود 

مالیات انتقالی

مالیات انتقالی بر مبنای تفاوت های موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی های صورت های مالی تلفیقی و مبانی مالیاتی متناظر آن که برای محاسبه درآمد مشمول 

 "دارایی های مالیات انتقالی عموما. برای تمام تفاوت های موقتی مالیات شناسایی می شود "بدهی های مالیات انتقالی عموما. مالیات استفاده شده شناسایی می شود 

. برای تمام تفاوت های موقتی قابل کسر تا حدی که وجود درآمد مشمول مالیات برای استفاده در مقابل تفاوت های موقتی مزبور محتمل باشد ، شناسایی می شود 

چنین دارایی ها  و بدهی های مالیات انتقالی در صورتی که تفاوت موقتی ناشی از شناخت اولیه دارایی ها و بدهی های معامله ایی به استثنای ترکیب تجاری باشد که بر 

عالوه بر این چنانچه تفاوت موقتی ناشی از شناخت اولیه سرقفلی باشد ، بدهی مالیات . درآمد مشمول مالیات و سود حسابداری اثر گذار نیست ، شناسایی نمی شوند 

مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی در پایان هر دوره گزارشگری بازبینی و تا میزان عدم احتمال کفایت سود مشمول مالیات در دسترس . انتقالی شناسایی نمی شود 

برای بازیافت تمام یا بخشی از دارایی ، کاهش می یابد اندازه گیری دارایی ها و بدهی های مالیات انتقالی بازتابی از آثار مالیاتی است که از شیوه مورد انتظار شرکت در 

.پایان دوره گزارشگری برای بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها پیروی می کند 

در حقوق مالكانه  "مالیات جاری و انتقالی در سودوزیان شناسایی می شود به استثنای زمانی که مربوط به اقالمی باشند که در سایر اقالم سودو زیان جامع یا مستقیما

در حقوق مالكانه شناسایی می شود در صورتی که  "شناسایی می شوند که در این خصوص مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سودو زیان جامع یا مستقیما

.اثر مالیاتی آن در حسابداری ترکیب تجاری گنجانده می شود . مالیات جاری و انتقالی ناشی از حسابداری اولیه ، ترکیب تجاری باشد 

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

اندازه گیری

در زمان تحقق سود تضمین شده

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

    سرمايه گذاری های بلند مدت

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر
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 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار

 میلیون ريال تن میلیون ريال تن میلیون ريال تن

CL2  151,366  1,233,330  157,807  1,206,277  215,023  1,752,007-  کلر 

NAOH  292,908  21,786,474  293,299  7,829,542  395,582  11,183,316-  کاستیک 

  -   -   -   - NAOCL  18  273-  آب ژاول 

EDC  77,001  12,825,885  20,456  1,423,661  42,343  3,517,185-  اتیلن دی کلراید 

VCM  9,452  2,352,593  12,219  1,721,111  13,748  2,068,253-  وینیل کلراید مونومر 

SPVC  128,550  45,109,082  148,616  21,850,183  185,282  32,766,745- سوسپانسیون -  پلی وینیل کلراید 

EPVC  16,314  7,459,333  16,136  2,771,275  21,158  4,510,345- امولسیون -  پلی وینیل کلراید 

 675,609 90,766,970 648,533 36,802,049 873,136 55,797,851

NAOH  83,776 4,958,093  24,301 557,903  49,449 1,522,779-  کاستیک 

SPVC  69,664 23,764,899  33,617 5,412,709  62,907 14,827,622- سوسپانسیون -  پلی وینیل کلراید 

EPVC  2,200 1,081,210  1,628 324,847  4,206 1,538,739- امولسیون -  پلی وینیل کلراید 

 155,640 29,804,202 59,546 6,295,459 116,562 17,889,140

73,686,991  989,698  43,097,508  708,079  120,571,172  831,249  فروش ناخالص

(377,157) (2,068) (173,894) (1,238) (167,159) (939) برگشت از فروش     

(4,576)- - - - - تخفیفات    

 830,310 120,404,013 706,841 42,923,614 987,630 73,305,258

 درآمد عملیاتی
 درصد نسبت به 

کل
 درآمد عملیاتی

 درصد نسبت 

به کل

 درآمد 

عملیاتی

 درصد نسبت 

به کل

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

%5,801,8518%3,247,8008%9,995,3928اشخاص وابسته

%67,503,40792%39,675,81492%110,408,62192سایر مشتریان

  120,404,013100%  42,923,614100%  73,305,258100%

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

فروش خالص

داخلی

صادراتی

درآمدهای عملیاتی-5

گزارش مالی میان دوره ای

نه ماهه منتهی به

1400/09/30

1400/09/30

:خالص درآمد عملیاتی به تفکیک وابستگی اشخاص- 5-1

1399سال 

1399سال 

1399/09/30

1399/09/30

نه ماهه منتهی به 
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5-2-

1399سال 1399/09/30

ناخالص (زيان) سود  بهای تمام شده درآمد عملیاتی

 (زيان) درصد سود 

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

 (زيان) درصد سود 

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

 (زيان) درصد سود 

ناخالص به درآمد 

عملیاتی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

فروش خالص

NAOH  26,623,574 (3,688,112)  22,935,462867271-  کاستیک 

CL2  1,233,330 (1,493,046) (259,716)(21)(1)(4)-  کلر 

 -  -  - NAOCL  273 (153)  120-  آب ژاول 

EDC  12,797,458 (5,696,625)  7,100,833555450-  اتیلن دی کلراید 

VCM  2,334,854 (924,478)  1,410,376604355-  وینیل کلراید مونومر 

SPVC  68,873,981 (23,695,294)  45,178,687664651- سوسپانسیون -  پلی وینیل کلراید 

EPVC  8,540,543 (2,736,642)  5,803,901683561- امولسیون -  پلی وینیل کلراید 

 120,404,013(38,234,350) 82,169,663

5-4-

1400/09/30

افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه قبل عمدتا به دلیل افزایش مقدار فروش برخی محصوالت و همچنین افزایش نرخ محصوالت داخلی و نیز محصوالت صادراتی با در نظر 

.گرفتن افزایش نرخ تسعیر ارز طی دوره مالی جاری و همچنین تغییر در ترکیب فروش می باشد

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

:جدول مقايسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط

نرخ فروش محصوالت صادراتی بر . پیرو قرارداد منعقده با شرکت کارگزار فروش ، عملیات بازرگانی فروش صادراتی به شرکت مزبور به عنوان عامل فروش محول شده است

 در هزار بهای فروش به عنوان کارمزد 5 و با توجه به شرایط بازار تعیین می گردد، همچنین فروش های داخلی از طریق بورس کاال، با پرداخت ICISمبنای قیمت های نشریه 

 در هزار بهای فروش به عنوان کارمزد 6فروش های صادراتی طی دوره مالی جاری بر اساس میانگین نرخ ماهیانه سامانه سنا و با پرداخت . به شرکت مزبور محول گردیده است

مضافاً فروش های بین مجتمعی نیز  به صورت قراردادفی مابین صورت پذیرفته است که قیمت گذاری بر اساس نرخ های صنایع پایین دستی . در حساب ها منظور گردیده است

.تعیین گردیده است

گزارش مالی میان دوره ای

5-3-
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بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی-6

1399سال 1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

125,711,66112,420,13020,157,331-6مواد مستقیم

2795,340473,225773,377-6دستمزد مستقیم

:سربار ساخت

887,979 752,956 1,027,934 2-6حقوق دستمزد و مزایا

46,033 28,959 37,318 بیمه سهم کارفرما

53,998 49,055 64,860 2-6مزایای پایان خدمت

5,796,536 4,171,663 5,260,364 3-6آب، برق و سوخت

2,679,741 2,018,994 2,551,358 تعمیر و نگهداری 

1,670,810 1,241,155 1,363,356 استهالک 

2,087,911 1,299,003 2,349,114 مواد و کاالی غیر مستقیم

1,150,312 661,732 811,457 مواد شیمیایی

917,789 110,453 1,130,342 خدمات دریافتی از شرکتهای گروه

17,083 16,800 17,599 ماموریت اداری و آموزشی

124,198 51,419 77,480 بیمه تاسیسات 

37,068 73,845 63,087 سایر 

 41,261,270 23,369,389 36,400,165

(742,866)(587,194)(965,836)6-4 و 9هزینه های جذب نشده

35,657,299 22,782,195 40,295,434 جمع هزینه های ساخت

(358,522)(244,752)(179,137)9ضایعات غیر عادی

35,298,778 22,537,443 40,116,297 بهای تمام شده ساخت

(1,771,581)(659,856)(1,881,947)کاهش  موجودی های ساخته شده و امانی (افزایش)

 38,234,350 21,877,587 33,527,196

6-1-

میلیون ریالتن-مقدارکشورنوع مواد اولیه
درصد نسبت به 

کل خرید سال
میلیون ریالتن- مقدار

درصد نسبت 

به کل خرید 

سال

میلیون ریالتن- مقدار

درصد نسبت 

به کل خرید 

سال

%19,495,67195  160,558 %12,140,06493  119,783 %24,903,05797  136,618  ایران اتیلن

%690,8173  1,176,689 %451,0107  956,538 %490,9302  800,042  ایران نمک

%424,5010  %230,5690  %357,6201   ایران سایر
 25,751,607100% 12,821,643100% 20,610,989100%

6-1-1-

6-2-

6-3-

6-4-

1399سال 1400/09/301399/09/30

افزایش در حقوق و دستمزد عمدتا به دلیل افزایش عمومی ساالنه حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت بر اساس دستورالعمل های وزارت نفت و تعدیل سقف حقوق و همچنین افزایش حقوق و دستمزد 

الزم به ذکر است مزایای پرداختی به پرسنل با توجه به افزایش تولید و مصوبات هیات مدیره نسبت به سال . سایر پرسنل طبق مقررات اداری و سازمانی شرکت و نیز مصوبات شورای عالی کار بوده است

.گذشته افزایش یافته است

 می باشد که نسبت به ظرفیت عملی محاسبه شده و از بهای تمام E.PVC و S0PVCهزینه های جذب نشده به دلیل عدم دست یابی به ظرفیت برنامه ریزی شده واحد های کلرآلكالی، اتیلن دی کلراید، 

.شده کسر شده است

.افزایش در هزینه آب ، برق و سوخت نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا بابت افزایش در میزان تولید و به تبع آن افزایش در میزان انرژی مصرفی می باشد

.افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی عمدتا اتیلن مربوط به افزایش نرخ ارز و افزایش مقدار مصرف نسبت به دوره مالی گذشته می باشد

تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفكیک کشور و مبلغ خرید از هریک به . بوده است( میلیون ریال20،610،989سال قبل ) میلیون ریال 30،687،939  مواد اولیه خریداری شده در دوره مورد گزارش به مبلغ 

:شرح زیر است

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای
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6-5-

واحد اندازه 

گیری
ظرفیت عملیظرفیت اسمی

تولید واقعی 

1400/09/30

تولید واقعی 

1399/09/30

تولید واقعی 

1399سال 

429 315 353 474 585هزار تنCL2-  کلر 

484 355 398 535 660هزار تنNAOH-  کاستیک 

546 407 466 584 890هزار تنEDC-  اتیلن دی کلراید 

305 229 225 343 343هزار تنVCM-  وینیل کلراید مونومر 

259 192 196 291 300هزار تنSPVC- سوسپانسیون -  پلی وینیل کلراید 

25 17 19 32 40هزار تنEPVC- امولسیون -  پلی وینیل کلراید 

43 24 31 385 385هزار تنO2-  اکسیژن 

1 1 1 3 16/2هزار تنNAOCL- درصد12 آب ژاول 

936 687 706 897 1500هزار تن نمک شسته شده

 4,719 3,544 2,395 2,227 3,028

هزينه های فروش ، اداری و عمومی-7

1399سال 1400/09/301399/09/30يادداشت
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

هزينه های فروش
14,617 8,004 14,140 1-7حقوق و دستمزد و مزایا

1,159,898 679,148 1,061,790 2-7هزینه های حمل محصوالت صادراتی و کارمزد فروش
321 122 20 استهالک

129,994 9,998 1,048 سایر 
 1,076,998 697,272 1,304,830

510,149 271,524 476,653 1-7حقوق و دستمزد و مزایا
22,896 13,111 18,454 بیمه و بازنشستگی

56,755 70,222 67,862 1-7مزایای پایان خدمت
297,296 625,900 463,348 3-7خدمات دریافتی از شرکت های گروه 

743,016 430,975 1,205,738 هزینه عوارض آالیندگی
889,104 499,567 898,305 4-7خدمات عمومی پیمانكاران

46,584 51,593 44,393 استهالک 
13,805 16,514 17,730 کمک های فرهنگی و بهداشتی

5,947 4,537 5,836 ماموریت اداری و آموزش
49,659 157,119 228,830 سایر

 3,427,149 2,141,062 2,635,212
 4,504,147 2,838,334 3,940,042
 4,504,147

7-1-

7-2-

7-3-

7-4-

هزينه های اداری و عمومی

.افزایش در هزینه حمل و کارمزد فروش های صادراتی نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا به دلیل افزایش نرخ تسعیر ارز و همچنین افزایش میزان صادرات می باشد

افزایش در خدمات دریافتی از شرکت های گروه مربوط به هزینه های باشگاهی کارکنان ، هزینه های مربوط به پروازکارکنان از طریق شرکت عملیات غیر صنعتی ،آموزش ، حراست 

.منازل کارکنان  و هزینه های سازمان منطقه ویژه اقتصادی می باشد

.افزایش در خدمات عمومی پیمانكاران نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتا مربوط به افزایشات حقوق و دستمزد ساالنه کارکنان می باشد 

افزایش در حقوق و دستمزد عمدتا به دلیل افزایش عمومی ساالنه حقوق و دستمزد کارکنان رسمی نفت بر اساس دستورالعمل های وزارت نفت و تعدیل سقف حقوق و همچنین 

الزم به ذکر است مزایای پرداختی به پرسنل با توجه به . افزایش حقوق و دستمزد سایر پرسنل طبق مقررات اداری و سازمانی شرکت و نیز مصوبات شورای عالی کار بوده است

.افزایش تولید و مصوبات هیات مدیره نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

:، نتایج زیر را نشان می دهد(عملی)مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی 

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به
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ساير درآمد ها-8

1399سال 1400/09/301399/09/30يادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,057,564 3,953,953 113,365 1-8سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

667,788 494,152 361,220 2-8درآمد حاصل از کارمزد فروش اعتباری

PVC 87,461 27,606 28,538اسید سولفوریک و - فروش ضایعات

78,919 - 55,580 سایر

 617,626 4,475,711 1,832,809

8-1-

8-2-

ساير هزينه ها-9

1399سال 1400/09/301399/09/30يادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

9-1 471,837 3,570,491 935,830

6-4 965,836 587,194 742,866

358,522 244,752 179,137 9-2 و 6

 1,616,810 4,402,437 2,037,217

9-1-

9-2-

هزينه های مالی-10

1399سال 1400/09/301399/09/30يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال:وام های دريافتی

2,189,729 1,604,085 539,586 1-10دریافت تسهیالت مالی از بانک

 539,586 1,604,085 2,189,729

10-1-

11-

1399سال 1400/09/301399/09/30

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:ساير اقالم

740,645 740,645 - سود حاصل از تسویه زودتر از موعد تسهیالت دوویچ بانک

166,678 117,105 1,778,060 1-11سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانكی

74,928 37,158 8,357 تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات (زیان)سود 

(700)- - هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

(4,000)- - حق تمبر بابت افزایش سرمایه

(51,089)- هزینه مالیات حقوق و تكلیفی سنوات قبل

(78,898)(78,898)- هزینه بیمه سازمان تامین اجتماعی

(248,225)-  هزینه های حقوقی

200,417 472,287 827,930 سایر

 2,614,347 1,288,297 799,756

. درصد می باشد16 سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانكی مربوط به سپرده نزد بانک تجارت با نرخ سود -11-1

ساير درآمد ها و هزينه های غیر عملیاتی

زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی

. کاهش هزینه مالی نسبت به سال قبل مربوط به تسویه تسهیالت دریافتی از بانک ها می باشد

ضایعات غیر عادی تولید

 بوده است که بهای آن بر اساس EDC میلیون ریال عمدتا مربوط به شكستگی های خطوط لوله در واحد کلرآلكالی و ضایعات واحد 179،137 هزینه ضایعات غیر عادی به مبلغ 

.اطالعات مقداری دریافتی از واحد طراحی محاسبه و گزارش شده است

دوره مالی نه ماهه منتهی به

هزینه های جذب نشده در تولید

مضافا مبلغ بدهی ارزی شرکت به .  با توجه به کاهش نوسانات نرخ ارز این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، زیان ناشی از تسعیر ارز بدهی های ارزی عملیاتی کاهش یافته است

. تسویه شده است1399شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی سال مالی 

دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

گزارش مالی میان دوره ای

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

 داخلی نموده LC اقدام به فروش از طریق گشایش 1399/04/04 مورخ 45- 01/2103شرکت به منظور افزایش مقدار فروش و حفظ مشتریان داخلی طبق مصوبه هیات مدیره شماره 

. ماه تغییر یافته است 3 ماه به 5شایان ذکر است که مدت اعتبار مشتریان از . کارمزد از مشتریان دریافت نموده است% 1/5  معادل LCاست که به ازای هر ماه فروش از طریق 

. با توجه به کاهش نوسانات نرخ ارز این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل، سود ناشی از تسعیر ارز دارایی های ارزی عملیاتی کاهش یافته است
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پايه هر سهم (زيان)مبنای محاسبه سود 12-  

1399 سال 1399/09/30 1400/09/30 

 میلیون ريال میلیون ريال میلیون ريال

  76,666,332 17,786,815  35,633,612

(15,197,785) - -

 61,468,547 17,786,815 35,633,612

 2,074,761 178,364(1,389,973)

 - - -

 2,074,761 178,364(1,389,973)

 63,543,308 17,965,179 34,243,639

1400/06/311399/09/301399/12/30

تعدادتعدادتعداد

 12,000,000,000 5,884,058,432 7,706,557,377

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

میانگین موزون تعداد سهام عادی

 سود عملیاتی

اثر مالیاتی

غیر عملیاتی (زيان)سود   

اثر مالیاتی
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دارايی های ثابت مشهود-13

 تاسیسات ساختمان زمین
 ماشین آالت و 

تجهیزات
 جمع اثاثه و منصوبات وسايل نقلیه

 دارايی های در 

جريان تکمیل

 پیش پرداخت 

های سرمايه ای
 جمع

127,005          764,522          48,013,431           1,325,773        25,862        158,077        50,414,670            443,549       1,136,462       51,994,681          

-                -                -                      1,659,088        12,500        52,331          1,723,919              266,958       2,055,355      4,046,232            

-                13,587           -                      -                 -             -               13,587                  (13,587)-                -                      

127,005          778,109          48,013,431           2,984,861        38,362        210,408        52,152,176            696,920       3,191,817      56,040,913          

-                3,000             1,500                   1,564,665        750            28,268          1,598,183               1,598,183

-                -                -                      -             -               -                       288,274       (109,367)178,907               

127,005          781,109          48,014,931           4,549,526        39,112        238,676        53,750,359            985,194       3,082,450      57,818,003          

-                338,873          8,352,663             224,401           14,820        79,787          9,010,544              -              -                9,010,544            

-                36,881            1,567,362             90,160             2,507          19,802          1,716,712              -              -                1,716,712            

-                375,754          9,920,025             314,561           17,327        99,589          10,727,256            -              -                10,727,256          

-                26,584            1,185,196             160,467           14,324        20,007          1,406,578              -              -                1,406,578            

-                402,338          11,105,221           475,028           31,651        119,596        12,133,834            -              -                12,133,834          

127,005          378,771          36,909,710           4,074,498        7,461          119,080        41,616,525            985,194       3,082,450      45,684,169          

127,005          402,355          38,093,406           2,670,299        21,035        110,819        41,424,920            696,920       3,191,817      45,313,657          

13-1-

13-2-

13-3-

13-4-

. هكتار در سایت سه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر می باشد که سند مالكیت آن به نام شرکت می باشد108زمین مربوط به زمین کارخانه کلر آلكالی و پی وی سی و واحدهای جانبی به مساحت 

.بابت خرید ممبراین ها و آند و کاتد های واحد کلرآلكالی می باشد  " افزایش در بخش ماشین آالت و تجهیزات عمدتا

به موجب قرارداد بیمه مذکور دارایی های ثابت و موجودی های شرکت . دارای قرارداد بیمه جامع مهندسی و تمام خطر با شرکت بیمه ایران می باشد (سهامدار اصلی)شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

.تحت پوشش بیمه یاد شده می باشد ( میلیون ریال298،649،212معادل ) میلیون یورو 1،108پتروشیمی اروند به مبلغ 

. واحد منازل مسكونی و یک واحد ساختمان فرهنگسرا بوده که سند قطعی آن صادر نشده و بصورت مبایعه نامه می باشد 5 ساختمان های شرکت شامل 

1400/09/30مبلغ دفتری در 

1399مبلغ دفتری در پايان سال 

1400/09/30مانده در 

افزایش

سایر نقل و لنتقاالت

1399مانده در پايان سال 

 افزایش

1400/09/30مانده در 

1399مانده در پايان سال 

استهالک

استهالک انباشته

1399مانده در ابتدای سال 

استهالک

سایر نقل و انتقاالت

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

بهای تمام شده

1399مانده در ابتدای سال 

(مبالغ به میلیون ريال)

گزارش مالی میان دوره ای
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13-5-

1400/09/301399/12/301400/09/301399/12/30یادداشت

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

حوضچه آب نمک
13-5-1

 تداوم تولید1400/12/2930,605339,523339,523 93%93%

 تداوم تولید1400/12/2945,41820,80720,807 %85%85 دومdry slopطراحی،خرید،نصب و راه اندازی سیستم 

 تداوم تولید1400/12/2978,63119,56919,569 %22%222-5-1206013تامین،نصب وراه اندازی یک پكیج کمپرسور 

 تامین فضای مورد نیاز انبار1400/12/2914,32873,39172,301 %96%97ساختمان انبار محصول

LANراه اندازی شبكه 
13-5-3

 تامین امنیت مجتمع1400/12/297,44852,99252,992 95%95%

1400/12/295,648126,86767,970 %65%95بازسازی محوطه های بتنی
 افزایش استحكام زیر سازی 

محوطه ها

 تقویت سیستم امنیتی1400/12/292,998352,045123,758 %90%99نصب دوربین های مداربسته

185,076985,194696,920

13-5-1

.با توجه به شرایط تحریم و عدم توانایی پیمانكار در تامین کمپرسور مورد نیاز و همچنین انصراف شرکت زیمنس آلمان از ادامه همكاری، پروژه مذکور راکد مانده است13-5-2

13-5-3

: پیش پرداخت های سرمايه ای متشکل از اقالم زير می باشد13-6-

1399/12/30

خالصخالصکاهش ارزشناخالصنقل و انتقاالتافزایشاول دوره یادداشتنام شرکت 

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

00(38,515)38,515           -           -              38,515شرکت آرون آب بینا

00(22,776)22,776           -           -              22,776شرکت تكنیكان

3,082,45003,082,4503,184,126           -           -          3,082,450شرکت های خارجی

0005,649           -           -0شرکت فرانگر صنعت

0002,042(2,042)           -2,042شرکت فراسان

3,145,783 -  (2,042)3,143,741 (61,291)3,082,4503,191,817

مجری خط انتقال آب نمک

:دارايی های در جريان تکمیل به شرح زير است

مخارج انباشتهدرصد تکمیل  برآورد مخارج 

تکمیل

ساخت حوضچه آب نمک

 خط لوله انتقال اب نمک 

1مجری نصب ناحیه 

پوشش دهی آند و کاتد

موضوع 

 برآورد تاريخ 

بهره برداری

.مذاکرات جهت تعدیل قرارداد با توجه به تورم و افزایش هزینه ها صورت گرفته و با توافق بین پیمانكار و کارفرما انجام عملیات پروژه مذکور از سر گرفته شده است

.در خصوص پروژه مذکور، مراحل انجام کار رو به اتمام است لیكن تحویل قطعی هنوز صورت نگرفته است

 تاثیر پروژه بر عملیات

1400/09/30

گزارش مالی میان دوره ای

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 
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14-

حق لیسانسنرم افزار رايانه ای
حق اشتراک 

تلفن

حق انشعاب 

برق
حق انشعاب گاز

وب سايت 

اينترنتی
جمع

دارايی نامشهود در 

جريان
جمع

 18,430 120,771 3,800 97,340 1,320 110 241,771 160 241,931

 1,729 2,100 4,426 8,255 11,540 19,795

(160)(160)- - - - - - - تعدیالت

- 5,068 (5,068)- - - - - (5,068)سایر نقل و انتقاالت

 15,091 122,871 3,800 97,340 5,746 110 244,958 16,608 261,566

256 256 - - - - - - - افزایش

- - - - تعدیالت

- - - - سایر نقل و انتقاالت

 15,091 122,871 3,800 97,340 5,746 110 244,958 16,864 261,822

0استهالک انباشته 

132,981 - 132,981 - - - - 120,771 12,210 1399مانده در ابتدای سال 

1,000 - 1,000 - - - - - 1,000 استهالک 

133,981 - 133,981 - - - - 120,771 13,210 1399مانده در پايان سال 

1,191 - 1,191 - - - - 536 655 استهالک 

 13,865 121,307 - - - - 135,172 - 135,172

126,650 16,864 109,786 110 5,746 97,340 3,800 1,564 1,226 1400/09/30مبلغ دفتری در 

127,585 16,608 110,977 110 1,320 97,340 3,800 2,100 1,881 1399مبلغ دفتری در پايان سال 

14-1-

1400/09/301399/12/301400/09/301399/12/30
 تاثیر پروژه بر 

عملیات

1400/12/2916,86416,608%92%96راه اندازی نرم افزار همكاران سیستم
 تقویت کنترل 

های داخلی

016,86416,608

(مبالغ به میلیون ريال)

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

دارايی های نامشهود

گزارش مالی میان دوره ای

1399مانده در پايان سال 

1400/09/30مانده در 

بهای تمام شده

1399مانده در ابتدای سال 

افزایش

1400/09/30مانده در 

:دارایی های در جریان تكمیل به شرح زیر است

درصد تكمیل فیزیكی
 برآورد تاریخ 

بهره برداری

 برآورد 

مخارج 

تكمیل

مخارج انباشته
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سرمايه گذاری های بلند مدت-15

1399/12/30

بهای تمام 

شده

کاهش ارزش 

انباشته
مبلغ دفتریمبلغ دفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 2,431(700) 1,731 1,731

 2,431(700) 1,731 1,731

15-1-

1399/12/30

 يادداشت
سهم / تعداد سهام

الشرکه

 درصد سرمايه 

گذاری

 بهای تمام 

شده

 کاهش ارزش 

انباشته
 مبلغ دفتری مبلغ دفتری

15-1-1 350,000 35 350(350) - -

15-1-1 350,000 35 350(350) - -

15-1-2 5,000 100 31 - 31 31

15-1-3 1,700,000 17 1,700 - 1,700 1,700

 2,431(700) 1,731 1,731

15-1-1-

15-1-2-

15-1-3-

15-1-4-

16-

1400/09/301399/12/30يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال

682,168 623,253 1-16سپرده ها

57,467 60,137 19 حصه بلند مدت وام کارکنان

98,945 98,285 ودایع

8,515 9,296 سایر

 790,971 847,095

ـ16ـ1

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفكیک می شود

1400/09/30

شرکت های فوق با هدف استحصال نمک از آب دریا در سنوات گذشته تاسیس گردیده که به دلیل متوقف بودن طرح های مزبور، اقدامات شرکت جهت انحالل آنها در 

.جریان می باشد

شرکت پتروشیمی الماس ماهشهر

گزارش مالی میان دوره ای

ساير دارايی ها

مضافا از محل سپرده های مذکور به کارکنان معرفی شده شرکت به استناد مصوبات هیات مدیره، توسط . مانده سپرده ها مربوط به سپرده نزد بانک تجارت می باشد

.بانک های مزبور وام پرداخت شده است

(مبالغ به میلیون ريال)

1400/09/30

، شرکت پتروشیمی اروند اقدام به تاسیس شرکتی در خارج از کشور نموده است و  (19-1-5یادداشت  ) ware wolfعطف به پیگیری و وصول مطالبات از شرکت 

.با توجه به کم اهمیت بودن آثار سرمایه گذاری یاد شده صورت های مالی تلفیقی تهیه و ارائه نشده است 

شرکت اروند نمک خوزستان

شرکت استحصال نمک کیمیا

 17شرکت فوق با هدف تامین اتیلن مورد نیاز شرکت پتروشیمی اروند و برخی دیگر از شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه تاسیس گردید که این شرکت به میزان 

.در حال حاضر شرکت مذکور فاقد فعالیت می باشد. درصد در آن سرمایه گذاری نموده است

شرکت ثبت شده در خارج از کشور

.از آنجایی که ارزش روز سرمایه گذاری های انجام شده قابل برآورد نیست، لذا ارزش دفتری به عنوان ارزش منصفانه در نظر گرفته می شود
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17-

1400/09/30يادداشت

میلیون ریال

17-1 2,795,725

 2,795,725

 48,608

17-2 1,172,605

 3,195,629

 810,493

 5,227,335

- : کسر می شود

- 25و 3-17 سایر حساب های پرداختنی

 8,023,060

17-1-

17-2-

17-3-

18-

1399/12/30

خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,647,75204,647,7523,301,718موجودی قطعات و لوازم یدکی

4,698,27704,698,2772,816,330موجودی کاالی ساخته شده

1,127,21501,127,2151,104,238موجودی مواد اولیه

1,373,06201,373,062881,120موجودی مواد شیمیایی

372,6680372,668587,977موجودی اقالم بسته بندی

331,1100331,110346,435کاالی امانی نزد دیگران

12,550,084012,550,0849,037,818

18-1-

.مانده حساب فوق عمدتا مربوط به پیش پرداخت به شرکت آراد صنعت ماهان و شرکت کنترل فرآیند رادمان بابت خرید مواد شیمیایی می باشد

 با توجه به دریافت بخشی از اقالم مربوط به پیش پرداخت کاال و صدور رسید انبار، به دلیل عدم تكمیل مدارک و مستندات و ارسال آن از واحد بازرگانی به واحد مالی، اقالم 

.مذکور به طرفیت حساب های پرداختنی در دفاتر ثبت شده است

1400/09/30

موجودی مواد و کاال

.تحت پوشش بیمه ای قرار دارد (13-3یادداشت )موجودی مواد و کاال طبق قرارداد بیمه تمام خطر شرکت بیمه ایران 

 117,342

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

 16,689

 1,344,501

گزارش مالی میان دوره ای

 1,446,299

 1,446,299

پیش پرداخت ها

1399/12/30

میلیون ریال

مانده فوق بابت پیش پرداخت خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی و کاتالیست از شرکت های متامكس ، پایاکارآمد کیش، شرکت نسرین  و شرکت بویث که تا تاریخ تهیه 

. میلیون ریال از کاالی موضوع آن دریافت گردیده است 85،042صورت های مالی، مبلغ 

پیش پرداخت های خارجی

سفارشات قطعات یدکی و مواد شیمیایی

پیش پرداخت های داخلی

پیش پرداخت هزینه ، خرید کاال و خدمات 

سایر

اشخاص وابسته 

 2,373,875

 1,478,532

(550,956)

- ارزش افزوده - سازمان امور مالیاتی
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19-

1399/12/30

خالصخالصکاهش ارزشجمعارزیريالیيادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

7,072,626 8,605,611 - 8,605,611 6,888,687 1,716,924 1-19اشخاص وابسته

5,611,050 7,214,214 - 7,214,214 775,716 6,438,498 1-19سایر مشتریان

 8,155,422 7,664,403 15,819,825 - 15,819,825 12,683,676

 8,155,422 7,664,403 15,819,825 - 15,819,825 12,683,676

(55,381)(66,989)- (66,989)- (66,989)30تهاتر اسناد دریافتنی با پیش دریافت ها

 8,088,433 7,664,403 15,752,836 - 15,752,836 12,628,295

172,517 189,369 - 189,369 - 189,369 2-19اشخاص وابسته

408,991 232,843 - 232,843 - 232,843 3-19(وام مساعده  )کارکنان 

152,662 152,662 - 152,662 - 152,662 4-19سازمان امور مالیاتی

143,363 292,794 - 292,794 - 292,794  سازمان امور مالیاتی بابت ارزش افزوده

150,000 - - - - - عوارض آالیندگی

361,298 543,582 - 543,582 - 543,582 سایر

 1,411,250 - 1,411,250 - 1,411,250 1,388,831

: کسر می شود

(57,467)(60,137)- (60,137)- (60,137)16حصه بلند مدت وام کارکنان

(121,537)- - - - - (تهاتر با سایر حساب های پرداختنی)سازمان امور مالیاتی بابت ارزش افزوده 

(150,000)- - - - - (تهاتر با سایر حساب های پرداختنی)عوارض آالیندگی 

 1,351,113 - 1,351,113 - 1,351,113 1,059,827

 9,439,546 7,664,403 17,103,949 - 17,103,949 13,688,123

دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

1400/09/30

حساب های دريافتنی

ساير دريافتنی ها

حساب های دريافتنی

تجاری

گزارش مالی میان دوره ای
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حساب های دريافتنی تجاری عمدتا پتروشیمی ها به شرح زير می باشد:-19-1

1399/12/30

خالصخالصارزیريالیيادداشت

اشخاص وابسته

5,808,7655,718,9264,748,425(89,839)1-1-19شرکت کارگزار فروش

2179,4311,079,9221,259,3531,253,301-1-19شرکت بازرگانی پتروشیمی

338,286338,286470,014شرکت پتروشیمی خوزستان بابت فروش کلر و کاستیک

1,084,2841,084,284427,283شرکت پتروشیمی بندرامام

24,30324,30391,702شرکت پتروشیمی کارون بابت فروش کلر و کاستیک

16,22816,22852,136شرکت پتروشیمی ارومیه

101,795101,79510,676شرکت پتروشیمی تندگویان بابت فروش کاستیک

2,725 -  - شرکت پلیمر آریا ساسول بابت فروش کاستیک

2,2342,2341,297(برزویه)شرکت پتروشیمی نوری 

1,0991,0991,110شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

947 -  - شرکت پتروشیمی مبین

- 48,000 48,000 شرکت الماس ماهشهر

11,10311,10313,010سایر

1,716,9246,888,6878,605,6117,072,626

LC19-1-3 3,881,771 3,881,771 4,483,784فروش داخلی 

781,336 979,461 775,716 203,745 4-1-19شرکت پتروشیمی امیر کبیر

169,801 2,234,655 2,234,655 شرکت پتروشیمی غدیر

Ware Wolf19-1-5 81,071 81,071 81,071شرکت 

3,927 295 295 شرکت پتروشیمی مروارید

15,304 15,257 15,257 شرکت پتروشیمی آبادان

6,022 6,022 6,022 شرکت پتروشیمی فن آوران 

778 264 264 شرکت پتروشیمی رازی

68,735 - - شرکت پتروشیمی مارون

292 15,418 15,418 سایر 

6,438,498775,7167,214,2145,611,050

 8,155,422 7,664,403 15,819,825 12,683,676

ساير مشتريان

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

 مبالغ به میلیون ريال

1400/09/30

گزارش مالی میان دوره ای
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-19-1-1

1399سال1400/09/30

میلیون ريالمیلیون ريال

              384,445             4,748,425مانده اول سال

         29,567,828           30,479,786 مطالبات بابت فروش های صادراتی

(1,161,051) - تسعیر ارز

(14,708,760)(4,591,144)بدهی بابت خريد و ساير هزينه ها

(430,653) - ساير خدمات فی مابین

                11,35436,588(کارمزد خدمات)پرداخت بدهی 

(24,500,696)(8,939,972)

6,147,7254,748,425

19-1-1-1-

-19-1-2

-19-1-3

-19-1-4

-19-1-5

-19-2

-19-3

 میلیون 100،000 و مبلغ 1396میلیون ریال اضافه پرداختی سال 50،000 میلیون ریال عمدتا شامل طلب از سازمان امورمالیاتی بابت مبلغ 152،662مانده 19-4-

. می باشد که پیگیری های شرکت جهت استرداد آن در جریان می باشد1395ریال اضافه پرداختی سال 

:گردش حساب طلب از شرکت کارگزار فروش طی سال به شرح زير بوده است

. صورت های مالی تسعیر و اندازه گیری شده اند 3-3-1 هزار دالر بوده که براساس یادداشت 3،226مانده طلب از شرکت پتروشیمی امیر کبیر شامل 

معادل ) جهت وصول طلب مزبور 15-1-2مانده طلب از شرکت مزبور بابت فروش صادراتی در سنوات گذشته بوده که اقدامات حقوقی به شرح یادداشت 

.الزم به توضیح است مانده طلب مزبور در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر نشده است. در جریان می باشد (هزار درهم 8،877

فروش ارز

 میلیون ریال، سازمان بهداری و بهداشت ماهشهر 71،262 میلیون ریال عمدتا بابت مانده طلب از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به مبلغ 189،369مانده 

. میلیون ریال می باشد64،947به مبلغ 

 هزار روپیه می باشد که پیگیری های حقوقی طی 50 هزار یورو و 8،543 هزار دالر و بدهی به میزان 24 هزار درهم و 63،103مانده ارزی شامل طلب به میزان 

 ارسالی از طرف این شرکت و همچنین دریافت پاسخ اظهارنامه مذکور از طرف شرکت بازرگانی 1400/02/15 مورخ 1400220000146951اظهارنامه شماره 

الزم به ذکر است .  جهت وصول وجه آن از شرکت بازرگانی پتروشیمی در جریان می باشد1400/02/25 مورخ 1400220000187475پتروشیمی به شماره 

 صورت های مالی تسعیر و اندازه گیری شده 3-3-1 هزار درهم تسعیر نشده است و مابقی براساس نرخ های مندرج در یادداشت25،610که از مبالغ مذکور مبلغ 

.اند 

 هزار ین می 402،450 هزار یورو و 43،415 هزار دالر و مانده بدهی شامل 16،471 هزار درهم و 221،594مانده طلب ارزی از شرکت کارگزار فروش شامل 

. صورت های مالی تسعیر و اندازه گیری شده اند 3-3-1باشد که بر اساس یادداشت 

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

عمدتاً مربوط به وام دو برابر حقوق پرسنل و همچنین سهام ترجیهی کارکنان شرکت  ( میلیون ریال408،991سال مالی قبل ) میلیون ریال 232،843مبلغ 

.صنایع پتروشیمی خلیج فارس می باشد

. وصول شده استLC میلیون ریال از اسناد دریافتنی فروش داخلی 1،209،308تا تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ 
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20-

1399/12/30
خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شدهتعداد

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 290,348 999,987 - 999,987 999,987

 999,987 - 999,987 999,987

20-1-

20-2-

21-

1400/09/301399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

7,170,675 41,316,207 ریالی- موجودی نزد بانک ها 

ارزی- موجودی نزد بانک ها    197,087 188,728

- 7,000 تنخواه گردان

 41,520,294 7,359,403

21-1-

22-

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

9,479,997,000799,479,997,00079

2,399,999,000202,399,999,00020

120,000,0001120,000,0001(سهامی عام)شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 

1,00001,0000(سهامی عام)شرکت پتروشیمی بندرامام 

1,00001,0000(سهامی خاص)شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی 

1,00001,0000

1,00001,0000

 12,000,000,000 100 12,000,000,000 100

22-1-

23-

گزارش مالی میان دوره ای

 سازمان بورس و اوراق بهادار کشور ، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه 1399/07/24 مورخ 122/79932 و مجوز شماره  1399/07/16 به استناد صورت جلسه مجمع فوق العاده مورخ 

. تبصره به تصویب رسید 11 ماده و 56شرکت مشتمل بر 

. صورت های مالی تسعیر و اندازه گیری شده اند 3-3-1  هزار ین می باشد که بر اساس یادداشت 58،950 هزار یورو و 199 هزار درهم و 63 هزار دالر و 57موجودی ارزی نزد بانک ها شامل 

1400/09/30

 واحد عادی گروه پارس می 109،422 واحد عادی گروه نوری و 80،806 واحد عادی گروه پترول، 23،519 واحد عادی گروه فارس، 76،101 واحد ممتاز گروه فارس، 500سرمایه گذاری فوق شامل سرمایه گذاری در 

.باشد

. ریالی بانام تماماً پرداخت شده می باشد1،000 میلیون سهم 12،000میلیارد ریال شامل 12،000 مبلغ 1400/06/31سرمایه شرکت در تاریخ 

 درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص 10 اساسنامه، به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 52 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238و140در اجرای مفاد مواد 

با توجه به اینكه مانده حساب اندوخته قانونی در پایان . اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست. هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است

.رسیده است، لذا شرکت نسبت به شناسایی اندوخته قانونی طی دوره مالی جاری اقدامی ننموده است ( میلیون ریال1،200،000) درصد سرمایه شرکت 10 به میزان 1400شهریور 

اندوخته قانونی

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

مبلغ  (1سطح  )، طبق اطالعات استخراج شده از سایت کارگزاری 42 ارزش روز ابطال سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس بر اساس استاندارد حسابداری شماره 

. میلیون ریال می باشد، لذا شناسایی زیان کاهش ارزش موضوعیت ندارد1،483،730

(سهامی خاص)شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون 

(سهامی عام)شرکت گروه تابان فردا 

(سهامی عام)شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی فجر انرژی خلیج فارس

سرمايه

1400/09/301399/12/30

:ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است

موجودی نقد 

سرمايه گذاری های کوتاه مدت

ساير سرمايه گذاری ها

 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی خلیج فارس
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-24

1399سال 1400/09/30

میلیون ريالمیلیون ريال

 553,891 373,523

(17,734)(21,279)

 205,680 200,446

 10,239 1,201

 752,076 553,891

-24-1

25-

1399/12/30

جمعجمعارزیريالیيادداشت

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

2,055,021 1,824,943 - 1,824,943 1-25اشخاص وابسته

727,665 1,521,719 775,716 746,003 2-25سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

 2,570,946 775,716 3,346,662 2,782,686

ساير پرداختنی ها

220,658 19,143 - 19,143 3-25اشخاص وابسته

1,660,052 2,127,923 2,127,923 بدهی به پیمانكاران و شرکت ها

366,961 499,986 499,986 سپرده حق بیمه

1,010,487 941,944 941,944 مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

272,310 467,366 467,366 عوارض آالیندگی

70,290 - - 98مالیات حقوق 

139,296 198,701 198,701 سپرده حسن انجام کار

181,415 93,146 93,146 حساب های پرداختنی کارکنان

183,165 665,755 665,755 سایر

 5,013,964 - 5,013,964 4,104,634

: کسر می شود

 - - -(121,537)

 - - -(150,000)

17-3 - -(550,956)

 5,013,964 - 5,013,964 3,282,141

 7,584,910 775,716 8,360,626 6,064,827

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

مانده ابتدای سال

 پرداخت شده طی سال

گزارش مالی میان دوره ای

ذخیره تامین شده

ذخیره کارکنان انتقالی از شرکت های گروه

 ذخیره مزايای پايان خدمت کارکنان

1400/09/30

مانده پایان سال

تجاری

حسابهای پرداختنی

حساب های پرداختنی

ذخیره مزایای پایان خدمت  کارکنان مشمول مقررات استخدامی نفت،  بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت به اضافه فوق العاده ویژه، بدی آب وهوا، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب، 

.محاسبه و در حساب ها منظور می شود

پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

(تهاتر با سایر دریافتنی ها) مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 

(تهاتر با سایر دریافتنی ها) عوارض آالیندگی 

 پیش پرداخت خرید کاال
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25-1-

1399/12/30

جمعجمعارزیريالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

439,245 576,823 - 576,823 شرکت تامین کننده یوتیلیتی

1,615,776 378,861 - 378,861 شرکت پتروشیمی کاویان بابت خرید اتیلن

- 869,259 - 869,259 شرکت پتروشیمی آریا ساسول

 1,824,943 - 1,824,943 2,055,021

25-2-

1399/12/30يادداشت

جمعجمعارزیريالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

- 737,652 - 737,652 شرکت مارون بابت خرید اتیلن

727,665 784,067 775,716 8,351 1-2-25شرکت  پتروشیمی جم

 746,003 775,716 1,521,719 727,665

25-2-1-

25-3-

1399/12/30

جمعجمعارزیريالی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

698 - - - شرکت پتروشیمی کیمیای بندرامام

171,594 - - - سازمان منطقه ویژه اقتصادی

48,366 19,143 - 19,143 سایر

 19,143 - 19,143 220,658

:مانده اشخاص وابسته ساير پرداختنی ها عمدتا پتروشیمی ها به شرح زير می باشد

1400/09/30

1400/09/30

با توجه به اینكه .  هزار دالر جهت فروش به شرکت پتروشیمی امیرکبیر ایجاد گردیده است3،226 به مبلغ 1391مانده بدهی ارزی به شرکت جم بابت خرید اتیلن در سال 

کل اتیلن مذکور با درخواست  شرکت امیرکبیر توسط آن شرکت مصرف گردیده، لذا این مبلغ به طرفیت دریافتنی تجاری از شرکت پتروشیمی امیر کبیر موضوع یادداشت 

لیكن به دلیل اختالف در نرخ تبدیل و تسعیر بهای اتیلن خریداری شده و فروخته شده، چگونگی تسویه آن تا کنون تعیین . منظور گردیده است (19-1-4)توضیحی 

. تسعیر شده است3-3-1الزم به ذکر است که مانده ارزی به نرخ مندرج در یادداشت توضیحی . تكلیف نگردیده است

:ساير تامین کنندگان کاال و خدمات عمدتا پتروشیمی ها  به شرح زير می باشد

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

1400/09/30

:مانده اشخاص وابسته تجاری عمدتا پتروشیمی ها  به شرح زير می باشد

گزارش مالی میان دوره ای
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مالیات پرداختنی26-

میلیون ريال - 1399/12/30

مانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازی

قطعی-رسیدگی به دفاتر                                    -                   -         30,369     30,36930,369                        --13979,599,738 

قطعی- رسیدگی به دفاتر                                    -                   -         12,273            -      12,273                        --139812,755,021

رسیدگی نشده                                    -                   -                        --139934,243,639

رسیدگی نشده                                    -     15,185,512                        --1400/09/3063,543,308

15,185,512     -                                    

-26-1

-26-2

-26-3

-26-4

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/09/301399/12/30

- - 1398سنوات قبل از 

- - 1398سال 

- 11,442,001 1399سال 

 11,442,001 -

-1-27

سود سهام پرداختنی- 27

. است1،500 مبلغ 1398 ریال و سال 3،300 مبلغ 1399سود نقدی هر سهم سال 

گزارش مالی میان دوره ای

، هرگونه 1398 قانون بودجه سال 8تبصره  (ج)بند  (1)همچنین بر اساس جز . مالیات در حساب ها منظور نشده است (...سود سپرده های بانكی، سود صادراتی و )به شرح توضیحات فوق و سایر مبانی . م.م. ق132، با توجه به معافیت ماده 1399/12/29برای سال مالی منتهی به 

.خواهد بود (ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور) منوط به رعایت مقررات ارزی بانک مرکزی 1398نرخ صفر و معافیت های مالیاتی سال 

نحوه تشخیص و مرحله 

رسیدگی
درآمد مشمول مالیات ابرازیسود ابرازی سال مالی

مالیات 
مانده پرداختنی

 132 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماده 1398/03/01-200/98/16 هیات وزیران و بخشنامه شماره 1398/02/28 ه مورخ 56179ت /24023 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه شماره 1400/02/28 مورخ 140009970905810290براساس دادنامه شماره 

 به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند 1389/12/29مبنی بر آن دسته از واحدهای صنعتی و که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری صادر و دوره معافیت آنها تا تاریخ )قانون مالیات های مستقیم 

به دلیل مغایرت بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی با دادنامه هیات .  به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ گردید1400/06/31 مورخ 50/1400/200موضوع طی بخشنامه شماره .ابطال گردیده است ( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران هستند159ماده  "ب"

در .  به انجمن صنفی کارفرمائی صنعت پتروشیمی، اعالم گردید و موضوع در حال پیگیری می باشد1400/07/11 ص پ مورخ 28-66962/1 قانون برنامه پنجم توسعه، تقاضای اصالح بخشنامه امور مالیاتی طی نامه شماره 159ماده  (ب)عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند 

. قانون برنامه پنجم و رای دیوان عدالت اداری صورت پذیرد159این راستا به منظور رعایت اصل احتیاط، ذخیره مالیات برای نه ماهه اول سال اخذ شده است، لیكن مقرر گردید اقدامات الزم و قانونی در جهت ابطال بخشنامه و حمایت از سهامداران در راستای مفاد ماده 

بر اساس مصوبه هیات .  درصد گردید80 قانون مالیات های مستقیم موفق به اخذ گواهی برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور به مدت چهار سال و به میزان 132، پروانه بهره برداری را اخذ و در آن مقطع در اجرای مقررات ماده 1389/12/25شرکت پتروشیمی اروند در تاریخ 

 و مصوبات 1379/03/21 هـ مورخ 22957ت /10733 تصویب نامه شماره 2 ماده 3 و فهرست مناطق توسعه نیافته موضوع تبصره 1382/04/31 هـ مورخ 28893ت / 21372 مبنی بر فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 1395/01/29 هـ مورخ 51618ت /8241وزیران به شماره 

 درصد درآمد مشمول مالیات ابرازی از 100 سال و به میزان 10به مدت . م.م. ق132 سال مالک عمل خواهد بود، لذا شرکت پتروشیمی اروند مشمول برخورداری از مزایای معافیت ماده 10همچنان تا پایان . م.م. ق132مشابه در مورد واحد های صنعتی و معدنی موضوع ماده 

. است1399/12/24 لغایت 1389/12/25

. قطعی و تسویه شده است1398مالیات بر درآمد شرکت تا پایان سال 

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

میلیون ريال- 1400/09/30
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تسهیالت مالی-28

جمعجمعبلند مدتجاریجمعجمعبلند مدتجاری

3,537,232 - 3,537,232 - - - دریافت تسهیالت مالی از بانک تجارت

11,530,168 - 11,530,168 - - - دریافت تسهیالت مالی از بانک ملت

 - - - 15,067,400 - 15,067,400

28-1-

28-1-1-

جمعجمعارزیريالیجمعجمعارزیريالی

3,500,000 - 3,500,000 - - - دریافت تسهیالت مالی از بانک تجارت.

10,000,000 - 10,000,000 - - - دریافت تسهیالت مالی از بانک ملت

1,567,400 - 1,567,400 - - سود و کارمزد تحقق یافته پرداخت نشده

15,067,400 - 15,067,400 - - - حصه جاری

28-1-2-

1400/09/301399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

15,067,400 - درصد18

 - 15,067,400

1399سال 

مصرفافزايشمانده ابتدای سال
برگشت ذخیره 

استفاده نشده
مانده پايان سالمانده پايان سال

 614,742 1,169,026(838,226) - 945,542 614,742

 14,753 8,3510 - 23,104 14,753

70,239 678,001 - (1,491,284)2,099,046 70,239 ذخیره خدمات باشگاهی کارکنان و سایر مزایا

 96,766 382,547(464,470) - 14,843 96,766

 345,444 1,013,914(836,875) - 522,483 345,444

 1,141,944 4,672,884(3,630,855) - 2,183,973 1,141,944

1400/09/301399/12/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

340,741 240,193 اشخاص وابسته

2,142,912 10,267,256  سایر مشتریان

 10,507,449 2,483,653

(55,381)(66,989)19تهاتر پیش دریافت ها با اسناد دریافتنی

 10,440,460 2,428,272

ذخیره هزینه های فروش

1400/09/30

(مبالغ به میلیون ریال)

پیش دريافت ها- 30

ذخیره خرید خوراک، مواد اولیه و ملزومات

ذخیره کارانه

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد

ذخاير- 29

ذخیره صورت وضعیت های پیمانكاران و اشخاص

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

1400/09/301399/12/30

گزارش مالی میان دوره ای

:تسهیالت دريافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زير است

((میلیون ریال))

:به تفکیک تامین کنندگان تسهیالت

1400/09/301399/12/30

((میلیون ریال))
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نقد حاصل از عملیات- 31

1399سال 1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 63,543,308 17,965,179 34,243,639

 15,185,512 - -

 539,586 1,604,085 2,189,729

 - - 700

 198,185 162,609 180,368

 1,407,769 1,292,870 1,717,712

(1,778,060)(117,105)(166,678)

(8,357)(37,158)(74,928)

 79,087,943 20,870,480 38,090,542

(3,415,826)(7,077,732)(7,903,286)

(3,678,902)(1,669,950)(3,737,809)

(5,649,185)(1,480,465)(178,084)

 2,295,799(6,742,197) 4,367,142

 1,042,029 773,613 -

 8,012,188 146,387 379,125

 56,124 -

 77,750,171 4,820,135 31,017,631

معامالت غیر نقدی- 32

1399سال 1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 - 2,000,000 7,580,000

 - 10,000,000 10,000,000

 - - 10,500,000

 - 12,000,000 28,080,000

تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات (سود)

استهالک دارایی های غیر جاری

پیش دریافت های عملیاتی  (کاهش)  افزایش 

افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران

حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانكی (سود)

موجودی مواد و کاال (افزایش)   

دریافتنی های عملیاتی (افزایش)    

افزایش ذخایر (کاهش)   

پرداختنی های عملیاتی (کاهش)   

سایر دارایی ها (افزایش)

استمهال تسهیالت 

تسویه بخشی از بدهی به شرکت بندرامام از طریق تسهیالت مالی

:معامالت غیر نقدی عمده طی سال به شرح زیر است

نقد حاصل از عملیات

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

پیش پرداخت های عملیاتی (افزایش)   

هزینه های مالی

دوره مالی نه ماهه منتهی به

سود خالص

تعديالت

هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

هزینه مالیات بر درآمد

گزارش مالی میان دوره ای

در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان (کاهش)خالص افزایش 
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مديريت سرمايه-33-1

1400/09/301399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

25,256,333 48,364,648 جمع بدهی ها

(7,359,403)(41,520,294)موجودی نقد

17,896,930 6,844,354 خالص بدهی

54,492,939 78,436,247 حقوق مالكانه

%33%8/73(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه

 در محصوالت کشاورزی  PVCنسبت به   (PP)باال رفتن میزان مصرف پروپیلن *

 و رقابت فشرده تر در این محصول SPVCاحتمال افزایش تولیدکنندگان *

 به دلیل کاهش ساخت و ساز و رکود اقتصادی که تابع کاهش قیمت نفت می باشدPVCکاهش مصرف *

پر شدن مخازن کاستیک در مواقعی که شناور و حامل های این محصول با کمبود مواجه گردیده و ریسک لجستیک را افزایش می دهد*

ریسک اعمال محدویت های قانونی و الزام به تامین نیاز متقاضیان داخلی*

تامین و تهیه ماده اولیه اتیلن*

تامین کاتالیست از خارج از کشور*

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای

:در بخش محصوالت شرکت ريسک های زير مورد توجه است

 و EPVC و SPVCدر ریسک های فوق شرکت برنامه های مدون و هدفمندی طراحی کرده که بخشی از آنها اجرا و بخشی در حال اجرا می باشد، از جمله بازاریابی و شناسایی بازارهای صادراتی در 

 درصد کاتالیست 50حدود  ) و همچنین عقد قرارداد خرید اتیلن با تولیدکنندگان عمده بصورت بلندمدت سه ساله و انعقاد قرارداد ساخت کاتالیست در داخل کشور PVCنیز تولید گرید بهداشتی 

(های مورد نیاز

مديريت سرمايه و ريسک ها- 33

نسبت اهرمی- 33-1-1

:نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است

اهداف مديريت ريسک مالی- 33-2

ريسک بازار- 33-3

ساختار سرمایه . شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

. تغییر نكرده است1400/06/31استراتژی کلی شرکت در دوره مالی . شرکت از خالص بدهی و حقوق مالكانه تشكیل می شود

به عنوان بخشی از این بررسی، مدیریت، هزینه سرمایه در ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می . مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یک بار بررسی می کند

 نسبت به  درصد9/62 با نرخ 1400/06/31نسبت اهرمی در تاریخ . دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه تعیین شده است%  25%-20شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان . دهد

. درصد کاهش یافته است26 حدودا 1399درصد اهرمی پایان سال 

لیكن فرآیند تعیین نرخ فروش محصوالت به گونه ای است که معموال این گونه . فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد

.نوسانات را پوشش می دهد

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب 

، ریسک اعتباری و ریسک (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)این ریسک ها شامل ریسک بازار . پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند

شرکت به دنبال حداقل کردن اثرات این ریسک ها می باشد . مدیریت شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد. نقدینگی می باشد

.به همین منظور  رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیری از ریسک های موجود توسط مدیریت به طور مستمر مورد بررسی قرار می گیرد
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ساير ريسک های قیمت- 33-3-2

شرکت بطور فعال این سرمایه . سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالكانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود . سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالكانه قرار دارد

.گذاری را مبادله نمی کند

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

مديريت ريسک ارز- 33-3-1

مدیریت شرکت . می باشد، به همین جهت درآمدهای شرکت می تواند تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد ( FOB-0/05فروش در بورس کاال به صورت  )با توجه به این که درآمد عملیاتی شرکت 

. و فروش بیشتر در بورس کاال نموده استLCجهت کاهش ریسک مذکور اقدام به فروش داخلی به صورت 

گزارش مالی میان دوره ای

مديريت ريسک اعتباری- 33-4

مديريت ريسک نقدينگی- 33-5

مديريت ريسک تحريم های بین المللی- 33-6

 در خصوص شیوع ویروس کرونا، شرکت با رعایت پروتكل های بهداشتی، اقدام به کاهش ساعات حضور کارکنان بخش ستادی و همچنین کاهش حضور 1398بر اساس اعالم وزارت بهداشت در اسفند 

ولی با توجه به تعطیلی شدن صنایع پائین دستی و به جهت . تعداد نفرات این بخش به یک سوم نموده است ولی عملیات تولید همچنان ادامه داشته و در روند آن هیچ گونه اختاللی ایجاد نشده است

. را به مدت دو ماه دیگر تمدید نمود1400حمایت از تولیدکنندگان، شرکت پتروشیمی اروند، اعتبارات اسنادی داخلی با سررسید فروردین و اردیبهشت 

شرکت سیاستی مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد . ریسک اعتباری به ریسكی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود

شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه . معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد

دریافتنی های تجاری عمدتا شرکت های هم گروه و شرکت . شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی می کند. اعتباری باالیی داشته باشد

شرکت به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی . های صنعت پتروشیمی می باشند لذا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط شرکت های مزبور پایین می باشد

شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از مشتریان ندارد . ریالی بابت فروش در بورس کاال استفاده می کند- خود، تضامین معتبر همچون استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی

 بابت فروش محصوالت ware wolfو اقدامات حقوقی جهت وصول مطالبات از شرکت های بازرگانی پتروشیمی بابت کارگزاری فروش محصوالت صادراتی در سنوات گذشته و همچنین شرکت 

.صادراتی انجام داده است

اثر شیوع ويروس کرونا بر فعالیت شرکت- 33-7

بنا به شرایط حاکم بر وضعیت کشور ناشی از تحریم های اعمال شده در سال های اخیر، فروش های صادراتی و خریدهای خارجی حسب مورد بدون تشریفات معمول مشتمل بر انجام معامالت خارجی از 

شامل ارزیابی، تعیین نرخ، انتخاب مشتری، حمل کاال، )طریق اعتبارات اسنادی انجام گردیده، لذا طی سال مالی مورد گزارش همچون سنوات مالی اخیر، عملیات مربوط به فروش محصوالت صادراتی، 

مضافا به دلیل نداشتن حساب جاری ارزی نزد بانک های خارجی از طرف شرکت و عدم امكان انتقال ارز از . توسط شرکت کارگزار فروش انجام شده است (با پرداخت کارمزد فروش... وصول وجه فروش و 

شامل دریافت وجوه حاصل از فروش های صادراتی و مطالبات ارزی شرکت و پرداخت های ناشی از خریدهای خارجی و نیز انتقال و یا تبدیل وجوه )طریق سیستم بانكی، دریافت و پرداخت های ارزی 

.از طریق کارگزار فروش انجام گردیده است (ارزی بنا به درخواست شرکت

شرکت . شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است

ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده کافی نزد کارگزار فروش، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، 

.مدیریت می کند
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روپیهيندرهم اماراتيورودالر امريکاشماره يادداشت

- 58,950 63 200 57 21موجودی نقد

- - 293,919 334 20,136 19دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

- 58,950 293,982 534 20,193 جمع دارایی های پولی ارزی

(50)(402,450)(170)(52,286)(3,226)25پرداختنی های تجاری وسایر پرداختنی ها

(50)(402,450)(170)(52,286)(3,226)جمع بدهی های پولی ارزی

(50)(343,500)293,812 (51,752)16,967 1400/09/30پولی ارزی  (بدهی های)خالص دارایی ها 

(148)(728,220)19,239,985 (14,056,257)4,080,190 1400/09/30 (میلیون ریال )پولی ارزی  (بدهی ها)معادل ریالی خالص دارایی ها 

(50)(343,500)280,974 (56,813)24,350 1399/12/30پولی ارزی در تاریخ  (بدهیهای)خالص دارایی ها 

(148)(703,145)14,942,495 (14,650,027)5,429,880 (میلیون ریال) 1399/12/30پولی ارزی در تاریخ  (بدهیهای )معادل ریالی خالص دارایی ها 

- - - - - 1-1-35تعهدات سرمایه ای ارزی

-34-1

-34-2

معادل درهمدرهم اماراتيورودالرشرح

هزارهزارهزارهزار

486,025 486,025 - - فروش های صادراتی

63,233 35,987 6,552 19 خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی

424,968 321,000 7,800 19,500 فروش ارز از طریق سامانه نیما

-34-2-1

 81،071به مبلغ  (19-1-5) موضوع یادداشت توضیحی ware wolf میلیون ریال و همچنین مبلغ درهمی شرکت 939،587 هزار درهم معادل 25،610به مبلغ  (19-1-2)شایان ذکر است بخشی از مبلغ درهمی شرکت بازرگانی پتروشیمی موضوع یادداشت توضیحی 

.تسعیر نشده است (3-3-1)میلیون ریال با نرخ های مندرج در یادداشت توضیحی 

گزارش مالی میان دوره ای

(ارقام به هزار)

 درصد معافیت مالیاتی ناشی از رفع 100با توجه به تاییدیه سایت سازمان امور مالیاتی و سامانه جامع تجارت، این شرکت کلیه تعهدات ارزی خود را انجام داده و بر اساس اخرین اطالعات مندرج در سامانه سازمان امور مالیاتی مشمول 

.تعهد ارزی تا پایان سال مالی قبل می باشد

وضعیت ارزی - 34

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشتهای توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

: ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است
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3535

معامالت با اشخاص وابسته-35

(مبالغ به میلیون ریال)35-1-

   واحد تجاری 

اصلی و نهايی
 - 13,589شرکت صنايع پتروشیمی خلیج فارس 

 - 13,589

 - 501,289شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنايع  

6,686,731150شرکت پتروشیمی  بندر امام

120,61016,587شرکت پتروشیمی خوزستان

793,4934,823,665شرکت تامین کننده يوتیلیتی

964,43222,558شرکت پتروشیمی کارون

 - شرکت کارگزار فروش

16,310شرکت پتروشیمی مبین

12,049195,887شرکت پتروشیمی ارومیه

 - 11,844شرکت پتروشیمی  نوری

 - 84,779شرکت پايانه ها و مخازن 

 - 17,861,210شرکت پتروشیمی کاويان

 - 3,626شرکت  پتروشیمی بوعلی سینا

55,5066,431,552شرکت پلیمر آريا ساسول

343,491شرکت پتروشیمی  تندگويان

 - شرکت پتروشیمی پرديس

3,600شرکت پتروشیمی مهر

90,719شرکت پتروشیمی ايالم

28,49015,442 خلیج فارس2پااليش گاز بیدبلند 

 - شرکت پتروشیمی دماوند

 - 76,894شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

864,491شرکت پتروشیمی هگمتانه

 - ساير

9,995,39230,030,013

9,995,39230,043,602

-35-2

جمع                                            

جمع                                            

خريد کاال و 

خدمات
فروش کاال نوع وابستگی(عمدتا شرکتهای پتروشیمی ها  )نام شخص وابسته شرح

 129مشمول ماده 

اصالحیه قانون تجارت

.معامالت با اشخاص وابسته با شرايط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو هیات مديره

ساير اشخاص 

وابسته

عضو مشترک هیات مديره

 (سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

گزارش مالی میان دوره ای

يادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

جمع کل

عضو  هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو  هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

عضو مشترک هیات مديره

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته عمدتا شرکتهای پتروشیمی ها  طی سال  مورد گزارش به شرح ذیل می باشد
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-35-3

بدهیطلببدهیطلب

 -          62,745 -            70,217                       -                     -                   70,217                       -شرکت  صنايع پتروشیمی خلیج فارسواحد تجاری اصلی و نهايی

 -            9,368 -      1,093,652(856)0                     -                         -                  10,224           1,084,284شرکت  پتروشیمی بندر امام

                  -754                   -754                       -                     -                        754                       -شرکت ملی صنايع پتروشیمی

                  -884                   -01,875                     -                     1,875                       -                       -(اسپک )شرکت مهندسی تامین قطعات ، تجهیزات و مواد شیمیايی

                  -                 - - 1,259,353                       -                     -                         -           1,259,353شرکت بازرگانی پتروشیمی

12,326 -  - 035,345                     -                 35,345                       -شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنايع 

315,465447,193(22,821)                       -                     -                         -             338,286شرکت پتروشیمی خوزستان

         439,245 -            571,980 -                        -(576,823)                         -                  4,843                       -شرکت تامین کننده يوتیلیتی

                  -21,81289,211(2,491)                       -                     -                         -                24,303شرکت پتروشیمی کارون

          171,594 -                    -047,496                     -                  29,955                 17,541                       -سازمان منطقه ويژه اقتصادی

                 698 -                    - - 0                     -                         -                       -شرکت پتروشیمی کیمیا بندر امام

                  -4,748,425                   -5,718,926                       -                     -                         -           5,718,926شرکت کارگزار فروش

                  -947                   - -                        -                     -                         -                       -شرکت پتروشیمی  مبین

 -              2,415 - 17,918                       -                     -                     2,415                 15,503                       -شرکت مديريت توسعه صنايع 

 -           52,136 - 16,228                       -                     -                         -                 16,228شرکت پتروشیمی ارومیه

            35,046 -              71,816 - (71,816)                     -                         -                       -شرکت پايانه ها و مخازن 

                  -1,297                   -2,234                       -                     -                         -                  2,234شرکت پتروشیمی نوری

                   36                 -                    36 - (36)                       -                     -                         -                       -شرکت پتروشیمی  دماوند

                  -1,607                   -1,596                       -                     -                         -                      497                    1,099شرکت  پتروشیمی بوعلی سینا

                  -9,661                   -100,780(1,015)                       -                     -                         -                101,795شرکت  پتروشیمی تندگويان

                  - -                    -(17,345)                       -(17,345)                     -                       -                       -سازمان بهداری و بهداشت ماهشهر

          301,254 -            152,780 - (163,420)                       -                     -                    10,640                       -شرکت پتروشیمی هگمتانه

        1,615,916 - 397,620 - (140)                       -(378,861)                         -                       -شرکت  کاويان

                  -2,725          869,359 -                        -(869,259)                         -                       -شرکت پتروشیمی آريا ساسول

                  -4,570             22,946 - (22,946)                       -                     -                         -                       -شرکت پتروشیمی ايالم

                  -8,439              10,530 - (21,633)                       -                     -                         -                   11,103 خلیج فارس2شرکت پااليش گاز بیدبلند 

                 477 -                  368 - (446)0                     -                         -                        78شرکت پتروشیمی مهر

                 998 -               4,389 - (4,389)                       -                     -                         -                       -شرکت پتروشیمی پرديس

                  -125              7,925 - (7,925)                       -                       -شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

                  -3,480                   -0086,090                     -                  38,168                       -                47,922ساير

8,772,3962,109,7497,126,5672,577,590(240,193)(97,086)(1,824,943)                189,369                48,608            8,605,611جمع

ساير اشخاص وابسته

 (سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

ساير دريافتنی ها
پرداختنی های 

تجاری
ساير پرداختنی ها

1400/09/301399/12/30

:مانده حسابهای نهايی اشخاص وابسته عمدتا شرکتهای پتروشیمی ها  به شرح زير است

(عمدتا شرکتهای پتروشیمی ها )نام شخص وابسته شرح
دريافتنی های 

تجاری
خالص

گزارش مالی میان دوره ای

              (مبالغ به میلیون ریال)

خالصپیش دريافتپیش پرداخت
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تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی36-

-36-1

-36-2

1400/09/301399/12/30

میلیون ریالمیلیون ریال

537,500537,500

9,370,5989,370,598

3,408,0003,408,000

60,00060,000

53,72153,721

13,429,81913,429,819

-36-3

-36-3-2

-36-3-3

-36-3-4

گزارش مالی میان دوره ای

-36-3-1

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

يادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

. می باشد13-5تعهدات سرمایه ای در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح یادداشت 

 اصالحیه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد ، به شرح جدول زیر می باشد 235 بدهی های احتمالی شرکت  موضوع ماده 

 اصالحیه قانون تجارت 235بدهی های احتمالی موضوع ماده 

(چک)تضمین نزد شرکت بازرگانی پتروشیمی 

ساير بدهی های احتمالی

تضمین نزد شرکت ملی صنایع پتروشیمی 

تضمین نزد بانک ملت

تضمین نزد بورس کاالی ایران

سایر تضامین

  بازپرداخت گردیده لذا امكان وجود تفاوت سود علی الحساب 1393/09/13 میلیارد ریالی که در تاریخ 2000با توجه به عدم ارائه گزارش امین طرح برای تعیین تكلیف نهایی اوراق مشارکت 

.پرداختی و سود قطعی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد، از این بابت بدهی احتمالی وجود دارد

. تاکنون توسط اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار نگرفته و وضعیت مالیاتی شرکت از این بابت منوط به رسیدگی مسئولین سازمان امور مالیاتی می باشد1395مالیات حقوق سال 

. قطعی و مختومه گردید1397 لغایت 1389  مالیات بر ارزش افزوده سال های 

، رسیدگی های سازمان تامین اجتماعی انجام شد و مفاصا حساب 1396 لغایت 1381در خصوص وضعیت بیمه ای شرکت،  طبق حسابرسی انجام شده از دفاتر مالی شرکت برای سال های 

.مربوطه صادر گردید

 توسط سازمان تامین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، لیكن تا این تاریخ رای آن سازمان به این شرکت ابالغ نگردیده است که از این بابت نیز 1397همچنین دفاتر مالی شرکت در سال 

.بدهی احتمالی وجود دارد

، سازمان تامین اجتماعی تقاضای رسیدگی به دفاتر شرکت نموده است که مدارک الزم توسط شرکت ارسال گردیده ولی هنوز عملیات حسابرسی 1398الزم به ذکر است که برای سال مالی 

.توسط آن سازمان انجام نشده است
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-36-3-5

-36-3-5-1

-36-3-5-2

-36-3-5-3

-36-3-5-4

-36-3-5-5

رویدادهای بعد از تاریخ  صورت وضعیت مالی-37

 با موضوعیت اجاره مخازن، نسبت به مطالبه اجرت مثل و خسارت وارده اقدام به طرح 1398/02/25 مورخ 903شرکت پتروشیمی فارابی طرف حساب تفاهم نامه شماره به شماره 

 1400/04/06دعوی حقوقی در دادگاه شهرستان بندرامام خمینی نموده که پس از اعالم نظر کارشناس رسمی، شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است که جلسه رسیدگی در تاریخ 

.برگزار گردید که تا کنون نتیجه آن اعالم نشده است

متعاقب .  دادگاه عمومی تهران مبادرت به طرح دعوا نمود که دعوای ایشان منجر به قرار رد گردید18 در شعبه 9900419شرکت پیش گامان فن اندیش تهران بدوا طی پرونده کالسه 

 از طریق شعبه اول دادگاه عمومی بندرامام خمینی مبادرت به طرح دعوا علیه آن شرکت به خواسته تصفیه حساب نموده که 9901190این امر پتروشیمی اروند طی پرونده کالسه 

 دادگاه قرار 1399/12/12قرار رسیدگی تواما صادر گردید که پس از برگزاری جلسه در تاریخ .  نمود9901381شرکت پیشگامان فن اندیش نیز مبادرت به طرح دعوای تقابل به کالسه 

.ارجاع امر به کارشناسی را صادر نمود که اینک پرونده در مرحله انجام کارشناسی می باشد

 با موضوعیت تامین متریال و تحویل مالت کاشی کاری ضد اسید و اجرای عملیات پوشش و کاشی 88/181 و 88/185مجری قراردادهای شماره  (بتا)شرکت بهسازان توسعه آرمان 

 میلیون ریال محكوم گردیده و در مرحله 3،516کاری ضد اسید بوده که علیه شرکت پتروشیمی اروند اقدام به طرح دعوی حقوقی نموده که طبق رای بدوی شرکت به پرداخت مبلغ 

.تجدید نظرخواهی می باشد و به هیات کارشناسی ارجاع شده است

.رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی و یا افشاء آن باشد به وقوع نپیوسته است

(سهامی عام)شرکت پتروشیمی اروند 

گزارش مالی میان دوره ای

يادداشت های توضیحی صورت های مالی

1400 آذر 30دوره مالی نه ماهه منتهی به 

:دعاوی مطروحه عمده علیه شرکت به شرح ذیل بوده که تاکنون در جریان می باشد

 P.V.Cپروژه  (ZONE1 ) با موضوعیت انجام کلیه عملیات ساخت و نصب و راه اندازی منطقه یک1384/02/05پ مورخ . ص45/-062/84/13شرکت تكنیكان مجری قرارداد شماره 

مجتمع اروند ، نسبت به افزایش مدت زمان کار و افزایش حجم کار اقدام به طرح دعوی حقوقی علیه شرکت پتروشیمی اروند و مطالبه خسارت نموده که پس از اعالم نظر کارشناسان 

 تشكیل گردید و لیكن بدلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی 1397/08/20جلسه رسیدگی در تاریخ . رسمی ، شرکت نسبت به مبلغ خسارت اعالم شده اعتراض نموده است

دادخواست شرکت مزبور را صادر و شرکت تكنیكان به قرار اعتراض نموده است که اعتراض شرکت فوق مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید و به صورت  "رد"شرکت تكنیكان، دادگاه قرار 

.قطعی دعوی شرکت تكنیكان بدلیل عدم پرداخت به موقع هزینه دادرسی رد شد

، 1398/04/10در این رابطه پس از تشكیل اولین جلسه در تاریخ .  دادگاه عمومی حقوقی تهران اقدام به طرح شكایت نموده است42الزم به ذکر است آن شرکت مجددا در شعبه 

دادگاه اقدام به صدور قرار کارشناسی در خصوص خواسته شرکت مزبور و ارجاع آن به هیات کارشناسی سه نفره نموده است، لیكن تا کنون اطالعاتی از سوی هیات یاد شده ارائه نشده 

.است

 PVC تن 1500طرح دعوی حقوقی در شعبه دهم مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران بخواسته تسلیم بیع 4، اقدام به PVC OFFشرکت خرم پودر توسن به عنوان خریدارمحصول 

OFF3 نموده است که با توجه به عدم رعایت ابالغ صحیح و قانونی از سوی دادگاه، شرکت پتروشیمی اروند از دعوی مطلع نگردیده و رای به صورت غیابی علیه این شرکت صادر 

 248،225شرکت پتروشیمی اروند نسبت به رای صادره اعتراض نمود که دادگاه تجدید نظر نیز اقدام به تایید رای دادگاه بدوی نمود که در نهایت منجر به برداشت مبلغ . گردید

شرکت بالفاصله اقدام به دادخواست تامین خواسته در شعبه دوم دادگاه بندرامام نمود که بر اساس قرار دادگاه مبلغ برداشت شده توقیف گردید و . میلیون ریال از حساب شرکت گردید

 برگزار گردید که نتایج آن تا کنون از طرف دادگاه به 1400/06/23پس از آن دادخواست مطالبه ثمن معامله و استرداد مبلغ مازاد دریافتی تقدیم گردید و جلسه رسیدگی برای تاریخ 

.این شرکت اعالم نشده است
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