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  (قبل از بهره برداري) پاالیش نفت خوزستان

  

  

 بخش اول: اطالعات کلی

 بخش اول: کلیات

به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و در اداره ثبت  1/8/1387شرکت پاالیش نفت خوزستان (سهامی خاص) در تاریخ 

باشد می برداريکت در مرحله قبل از بهرهدر آبادان به ثبت رسیده است. شر شرکتها و مالکیت صنعتی در سازمان منطقه آزاد اروند

  هاي نفتی ایران است.و در حال حاضر جزء واحدهاي تجاري فرعی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده

باشد و محل کارخانه در منطقه آزاد اروند در حال احداث مرکز اصلی شرکت تهران بوده و محل فعالیت اصلی شرکت شهر آبادان می

  است.

هاي خریداري شده جهت احداث پاالیشگاه هاي حقوقی و حفاظت از زمینمحدود به پیگیري پرونده 1396شرکت طی سال فعالیت 

  بوده و در خصوص عملیات اجرایی پروژه، اقدام چندانی صورت نگرفته است.

  

 

 میلیارد ریال 1،768:  30/11/6139ارزیابی مورخ  طبق )%100(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري: ها                                        ارزش روز خالص دارییروش ارزیابی سهام:
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 بخش دوم: اطالعات کلی

  ایران نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت :شرکت مادرتخصصی

، شرکت توسعه )%5( شرکت پاالیش نفت آبادان)، %75( ایران نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت سهامداران:

  )%20(صنایع پاالیش نفت 

  آقاي خسرو طالوري  مدیر عامل:      ریال میلیارد 350سرمایه:  

          1387تاریخ ثبت: 

  میلیارد ریال) 1،173 :هاي در جریان تکمیلدارایی( د ریالیارمیل 2،160:  ارزش کل دارایی ها (ارزیابی شده)

  میلیارد ریال) 379: هاي پرداختنی تجاري و غیر تجاريحساب(میلیارد ریال  387:  ارزش کل بدهی ها (ارزیابی شده)

  ) میلیارد ریال45( :(ارزیابی شده) سود (زیان) انباشته     میلیارد ریال) 11(  : خالصسود (زیان) 

   ارونداستان خوزستان، آبادان، منطقه آزاد : پروژهمحل 

  نفر مامور از شرکت نفت آبادان) 1نفر قراردادي،  2نفر تحت پوشش پیمانکار،  4( نفر 7 : 1395سال تعداد کارکنان در 

 بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد: میلیارد ریال)ها                                                                                                    اقالم اصلی دارایی -1-3

  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/11/1396  

  1،173  268  )3-1-1هاي در جریان تکمیل (دارایی

  985  120  زمین

 2  17  هاسایر دارایی
 2،160 405  هاجمع دارایی

  
  

  (واحد: میلیارد ریال)                                             تکمیل جریان در هايدارایی -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  شرح

 UOP  82  444قرارداد 

  TOP SOE 74  340قرارداد 

 RIPI  45  184قرارداد 

  205  67  سایر
 1،173  268 جمع کل

  (واحد: میلیارد ریال)                                             زمین                             -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  شرح

  79  هکتار 25/272

985 
  31  هکتار 73

  3  هکتار 25/2

  7  سازي زمینپاك
 985  120 جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                                 حقوق صاحبان سهام اقالم اصلی بدهی و  -2-3

  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

مبلغ ارزیابی در 

30/11/1396  

  هابدهی
 379 321  )3-2-1( تجاري و غیر تجاري هايپرداختنی

  8  0  ذخیره مالیات

 387 321 هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

 350 350  سرمایه 

  )228(  )228(  شود: تعهد صاحبان سهامکسر می

  2  2  اندوخته قانونی

 )45( )40( سود (زیان) انباشته

  1،689  0  تفاوت تجدید ارزیابی

 1،768 84  حقوق صاحبان سهامجمع 
  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                        تجاري غیر و تجاريهاي پرداختنی -1-2-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  شرح

 223  169  )3-2-1-1(طلب پیمانکاران ارزي 

 120  120   ایران نفتی هاي فرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت

  19  19  شرکت پاالیش نفت آبادان

  17  13  سایر

 379  321 کل جمع
  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                   طلب پیمانکاران ارزي  -1-1-2-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  یورو  شرح

 RIPI 2،565،167  5/89  118شرکت 

 TOP SOE 1،273،984  5/44  5/58شرکت 

  EIED      551،950  19  5/25شرکت 

  UOP 464،871  16  21شرکت 

 223  169  4،855،972 جمع کل
  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                اقالم اصلی صورت سود و زیان  -3-3

  29/12/1394  30/12/1395  شرح

 )6( )7( اداري  عمومی و هايهزینه

 )6( )7(  سود (زیان) عملیاتی

 )18( )4(  غیر عملیاتی هايخالص سایر درآمدها و هزینه

 )24( )11( سود (زیان) خالص
 

  


