
اطالعات و صورت ھای مالی

1,027,549سرمایه ثبت شده:پااليش نفت شیرازشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:شرازنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی 12 ماھه منتھی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)232002کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٣١۵,٢٠٠,١٠۴١۴۵,٣۵٢,٩٩۴١١٧درآمدھای عملیاتی

(١٢۵)(١٢٧,٩٨٨,٢۴٩)(٢٨٨,١۴٧,۵٧٠)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٢٧,٠۵٢,۵٣۴١٧,٣۶۴,٧۴۵۵۶سود (زيان) ناخالص

(٣٨)(٣,١۵٩,٧۶٧)(۴,٣۴٨,٢٣۶)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

(٨١)١,٧٧٣,٣١٨٩,١۴۴,٩۴۵ساير درآمدھا

٠٠٠سایر ھزینه ھا

٢۴,۴٧٧,۶١۶٢٣,٣۴٩,٩٢٣۵سود (زيان) عملیاتي

(١٢,٢۵۴)(٢,۴٧١)(٣٠۵,٢۶۶)ھزينه  ھاى مالى

۴,٨٠٩,٨۶٩٢,٨۶٠,١۶٨۶٨سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(٢٣)(١,۶٨٢,١٩٢)(٢,٠۶٢,۴٧٨)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٢۶,٩١٩,٧۴١٢۴,۵٢۵,۴٢٨١٠سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٢)(٣,٧٩١,۴٢٠)(٣,٨۶٩,٢٢٨)سال جاری

٠٠٠سال ھای قبل

٢٣,٠۵٠,۵١٣٢٠,٧٣۴,٠٠٨١١سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٢٣,٠۵٠,۵١٣٢٠,٧٣۴,٠٠٨١١سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

١٩,۶۵۴١٨,٧۵٠۵عملیاتی (ریال)



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٢,٧٨٠١,۴٣١٩۴غیرعملیاتی (ریال)

٢٢,۴٣۴٢٠,١٨١١١ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢٢,۴٣۴٢٠,١٨١١١سود (زيان) پايه ھر سھم

٢٢,۴٣٣٢٠,١٧٨١١سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

٢٣,٠۵٠,۵١٣٢٠,٧٣۴,٠٠٨١١سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

٢٣,٠۵٠,۵١٣٢٠,٧٣۴,٠٠٨١١سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٢١,١۵٣,٠٠٩٧,۴٣٧,۵٧٠٣,١٨٠,٢٩۵١٨۴دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

۵۶٨,۵٩۴۵٢١,۶١٩٣٨١,٨٨٨٩دارایی ھای نامشھود

٣,٢۵٨,٣٩۴٢,٨١٨,٣٩۴٢,٨٧٠,٣۴٩١۶سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٩۵,۴۴۶٨٧,٩٩٢١٠٨,۴٣٢٨دریافتنی ھای بلندمدت



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

١۵,١۵٠١۵,١۵٠١٧,۶۵٠٠سایر دارایی ھا

٢۵,٠٩٠,۵٩٣١٠,٨٨٠,٧٢۵۶,۵۵٨,۶١۴١٣١جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

١,٣٠۶,٣٠٢۵٣٢,٨۶٧٧۶١,١۵٣١۴۵سفارشات و پیش پرداخت ھا

٣۵,٩٠٢,٢۵۴١۵,۴٣٩,٠٧٠٧,١٧١,٣٠٢١٣٣موجودی مواد و کاال

۶,٠١٨,٧۵۶١,١۵۴,۶٠٧١,۶٨٧,۵۶١۴٢١دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

٢٠,۴۶٧,٣٢٩١۶,٠۶٠,١٨٧١٠,۴٧٨,٢٧٠٢٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

(٣۶)٩٢٩,١٣۶١,۴۵٣,٠۴۵۵١٢,۴٢٩موجودی نقد

۶۴,۶٢٣,٧٧٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٢٠,۶١٠,٧١۵٨٧

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

۶۴,۶٢٣,٧٧٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٢٠,۶١٠,٧١۵٨٧جمع دارایی ھای جاری

٨٩,٧١۴,٣٧٠۴۵,۵٢٠,۵٠١٢٧,١۶٩,٣٢٩٩٧جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٢۶,١٢۶۴,٩٣۶٠۴٢٩صرف سھام خزانه

١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵٠اندوخته قانونی

٢,٨۶١,۵۴١٢,٨۶١,۵۴١٢,٨۶١,۵۴١٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٣٠,۴٣٩,۴۶٢٢١,٩٠٨,٢١١١,٨٩٣,۴٨٧٣٩سود (زيان) انباشته

(٨۴)٠(۶٧,٢۴٢)(١٢٣,۴٧١)سھام خزانه

٣۴,٣٣٣,٩۶٢٢۵,٨٣٧,٧۵٠۵,٨٨۵,٣٣٢٣٣جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

۵,۶۶٩,۶۴٩۴,٠۶٧,٨١١٢,۶۶٣,۶٨۵٣٩پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١,۴۴١,٠٠٣٩٨۶,٠٨٣۶٧٢,٩٧١۴۶ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

٧,١١٠,۶۵٢۵,٠۵٣,٨٩۴٣,٣٣۶,۶۵۶۴١جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٣١,٣٧٩,٠۵۶٧,۴١٩,٠٢٣١۴,٠٨٠,٩٠۶٣٢٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

(٧)٣,٣٣٣,٠٢١٣,۵٩١,۴٢٠٠مالیات پرداختنی



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

٨٩,٣۴۶۶٣,٣٠٩۵۵,٩١٧۴١سود سھام پرداختنی

۶,٣٠۴,٧۶٧٠٠تسھیالت مالی

٣,٧٩٢,٨٣٠٢,۵۶٩,٢۵٠٢,٨١۶,٨۶۵۴٨ذخایر

٣,٣٧٠,٧٣۶٩٨۵,٨۵۵٩٩٣,۶۵٣٢۴٢پیش دریافت ھا

۴٨,٢۶٩,٧۵۶١۴,۶٢٨,٨۵٧١٧,٩۴٧,٣۴١٢٣٠

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۴٨,٢۶٩,٧۵۶١۴,۶٢٨,٨۵٧١٧,٩۴٧,٣۴١٢٣٠جمع بدھی ھای جاری

۵۵,٣٨٠,۴٠٨١٩,۶٨٢,٧۵١٢١,٢٨٣,٩٩٧١٨١جمع بدھی ھا

٨٩,٧١۴,٣٧٠۴۵,۵٢٠,۵٠١٢٧,١۶٩,٣٢٩٩٧جمع حقوق مالکانه و بدھی ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزایش سرمایه درسرمایهشرح
جریان

صرف
سھام

صرف سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز عملیات
خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠١,٨٩٣,۴٨٧٠۵,٨٨۵,٣٣٢مانده در ١٣٩٩/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٠١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠١,٨٩٣,۴٨٧٠۵,٨٨۵,٣٣٢مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال مالي
منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

٢٠,٧٣۴,٠٠٨٢٠,٧٣۴,٠٠٨

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠,٧٣۴,٠٠٨٠٢٠,٧٣۴,٠٠٨

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠,٧٣۴,٠٠٨٠٢٠,٧٣۴,٠٠٨سود (زيان) جامع سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠

(٧١٩,٢٨۴)(٧١٩,٢٨۴)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(٢٠۴,١٨٨)(٢٠۴,١٨٨)خرید سھام خزانه

١٣۶,٩۴۶١٣۶,٩۴۶فروش سھام خزانه

۴,٩٣۶۴,٩٣۶سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته



افزایش سرمایه درسرمایهشرح
جریان

صرف
سھام

صرف سھام
خزانه

اندوخته
قانونی

سایر
اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی
دارایی ھا

تفاوت تسعیر ارز عملیات
خارجی

سود (زيان)
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٢۵,٨٣٧,٧۵٠(۶٧,٢۴٢)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠۴,٩٣۶١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠٢١,٩٠٨,٢١١مانده تجدید ارائه شده در ١٣٩٩/١٢/٣٠

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٢٣,٠۵٠,۵١٣٢٣,٠۵٠,۵١٣سود (زيان) خالص دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣,٠۵٠,۵١٣٠٢٣,٠۵٠,۵١٣سود (زيان) جامع دردوره ١٢ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

(١۴,۵١٩,٢۶٢)(١۴,۵١٩,٢۶٢)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(٢٩٨,٩٢۶)(٢٩٨,٩٢۶)خرید سھام خزانه

٢۴٢,۶٩٧٢۴٢,۶٩٧فروش سھام خزانه

٢١,١٩٠٢١,١٩٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

٣۴,٣٣٣,٩۶٢(١٢٣,۴٧١)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٢۶,١٢۶١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠٣٠,۴٣٩,۴۶٢مانده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٢۵,٨٩۶,٨٠٣٩,٠۶٢,۴٣٠١٨۶نقد حاصل از عملیات

(١,٩۶۴)(٢٠٠,٠٠٠)(۴,١٢٧,۶٢٧)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٢١,٧۶٩,١٧۶٨,٨۶٢,۴٣٠١۴۶جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(٢١٧)(۴,۴١۴,٢۴٧)(١٣,٩٨١,۵٢٩)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

۶۶(١٣٩,٧٣١)(۴۶,٩٧۵)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

--٠۵١,٩۵۵دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت
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--٠(۴۴٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٢٧,٨٨۶,۴٧٠٢,٨۶٣,٠۴۵٨٧۴دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

(٢٧۴)(٨,۴۴۴,٩۶٢)(٣١,۵۵٠,٠٠٠)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

۴,۶۶٧,٣۴٨٢,٩٣۶,٢٢۴۵٩دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

(٨٨)(٧,١۴٧,٧١۶)(١٣,۴۶۴,۶٨۶)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٨,٣٠۴,۴٩٠١,٧١۴,٧١۴٣٨۴جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

٢۶,١٢۶۴,٩٣۶۴٢٩دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

٢۴٢,۶٩٧١٣۶,٩۴٧٧٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

(۴۶)(٢٠۴,١٨٨)(٢٩٨,٩٢۶)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

۶,٠٠٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

(١٢,٢۵۴)(٢,۴٧١)(٣٠۵,٢۶۶)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

(١,٩٣۶)(٧١١,٨٩٢)(١۴,۴٩٣,٢٢۵)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(١,٠٣٧)(٧٧۶,۶۶٨)(٨,٨٢٨,۵٩۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--٩٣٨,٠۴۶(۵٢۴,١٠۴)خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١,۴۵٣,٠۴۵۵١٢,۴٢٩١٨۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

(٩٢)١٩۵٢,۵٧٠تاثیر تغییرات نرخ ارز

(٣۶)٩٢٩,١٣۶١,۴۵٣,٠۴۵مانده موجودی نقد در پايان سال
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٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین
گزارش مذکور نیست.

درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری
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تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ بھایمبلغ فروشنرخ فروش
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ بھایمبلغ فروشنرخ فروش
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ فروشنرخ فروش

فروش
داخلي:

متربنزين
مکعب

نرخھای٧۵٠,٧٨۴
جھانی

۴٣۶,٣٣١۴٩۶,۵٨۶۵٠,١٢٩,٢۶١٢۴,٨٩٣,۴٨٩(٢۴,۵٧٢,۶۶١)٣٢٠,٨٢٨۵۶۵,٩۴۶۵۵۵,۶٨٩١١۶,۶٨٧,٣٧٠۶۴,٨۴١,٨٨٨(۶٠,٣٠۵,۶٣٩)۴,۵٣۶,٢۴٩۵١۶,۶٨٣۵١٩,٩٩۴١۶٩,١۵۴,۴١٩٨٧,٩۵٩,٢٨٣

مترنفت سفید
مکعب

نرخھای۴٣۵,۴٣
جھانی

۵۶,٩۴١٣٧,٣٣٨۵٧,۶٣١,٧۴٢٢,١۵١,٨۵۴(١,٧٩٩,۴٩۶)٣۵٢,٣۵٨٣١,١٢٧٢٣,٣۴۶١٢٠,١۶٩,٣۶۵٢,٨٠۵,۴٧۴(٢,٣٢۴,٠١٣)۴٨١,۴۶١١٩,۶٩٠٢٠,٠٧٢١٧٢,٩٣٧,١٢۶٣,۴٧١,١٩۴

مترنفت گاز
مکعب

نرخھای١,١٧٠,٩٢٠
جھانی

١,١۴۴,٧٣۶١,١۵٩,۶٠١۶٠,۵۵۵,٢٣٧٧٠,٢١٩,٩١٣(۶٠,٣۴٧,۴۴٣)٩,٨٧٢,۴٧٠١,١٨۴,١٨۵١,١۶٠,٩١٨١٢١,٢۴۶,٢١٠١۴٠,٧۵۶,٩٠٨(١٣٠,٩٣۵,٣۴۴)٩,٨٢١,۵۶۴١,٢٣١,۵۴۴١,٢٣٣,۴٣٣١٨٠,٢۵٧,١۶٣٢٢٢,٣٣۵,١٣٣

مترنفت کوره
مکعب

نرخھای٧٣٠,٠٠٠
جھانی

٣٠٠,۵٠۵١١٩,٠٢٩۴٩,٩٢١,٨٠١۵,٩۴٢,١۴٢(٧,٣٠٣,٣٣۵)(١,٣۶١,١٩٣)۴٧١,٧٢٢١۴٠,۶٠١١٠١,۴٧۵,۵۵٨١۴,٢۶٧,۵۶۵(١٢,٠١٢,٣۶۶)٢,٢۵۵,١٩٩۴۴١,٣۵۴٨۵,٣٩٣١٢۵,٧٢٧,۶٨٣١٠,٧٣۶,٢۶۴

مترگاز مايع
مکعب

نرخھای٧٢۵,٩۶
جھانی

۵٧,۴۵٢۵٧,٠١٠٣٣,٣١٧,٧۶٩١,٨٩٩,۴۴۶(١,۶۵٧,٢۶٨)٢۴٢,١٧٨۶۶,٣١١۶۴,۴١۴٨۶,٧٨١,٠٧٢۵,۵٨٩,٩١۶(۵,٢٣٣,١٩٨)٣۵۶,٧١٨٧۴,۶٠٣٧۴,۶٨٧١٠٧,۵١٨,۵٢۴٨,٠٣٠,٢٣۶

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

١,١۴٧٢,٠٢١۴۵,۵٠٠,٧۴٢٩١,٩۵٧(٧٩,٢۵١)١٢,٧٠۶٢,٢٢۵١,٠۴٩١۶۴,۶٣٢,٠٣١١٧٢,۶٩٩(۶٣,٠١٩)١٠٩,۶٨٠٠٠٠٠

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

۴٧,١۶۵۴٨,۵٠١۵٧,٧٢٢,٧٨٩٢,٧٩٩,۶١٣(٢,٣۶٨,٧۴۴)۴٣٠,٨۶٩۴٢,۶٣٠۴٩,٩۴١١١١,۵٣۵,١٣١۵,۵٧٠,١٧۶(۴,۴٢۵,٣٣٣)١,١۴۴,٨۴٣٩٠,٠٢۴٨٨,٠۶٠١٧۴,٣٨٠,٩٣٣١۵,٣۵۵,٩٨۵

مترحالل
مکعب

نرخ٠۵٠,١٧۵
بازار

٣٢,٨٢٧٢٧,۶۵۵٣٨,٩۶٣,۵۵١١,٠٧٧,۵٧(١,٠٠١,٩٣٢)٣٧۵,۶٠۵١٣,۵۴١١٠,۴٧٠١٢١,٧٢۶,٨٣٩١,٢٧۴,۴٨٠(٨١۵,۵٠٧)۴۵٨,٩٧٣١,۴٣٣٢,٨٣٧١۵۶,٣٠٢,۴٣٢۴۴٣,۴٣٠

مترگوگرد
مکعب

نرخ۶۵٠,٣
بازار

٢,٠٠۴١,٨۶٨٢٣,٢١٨,۴١۵۴٣,٣٧٢(۵١,٢٧٩)(٧,٩٠٧)١,٨۴٠١,٣۴٠۶۶,٧١٨,۶۵٧٨٩,۴١١,٢٠٢١,٢٠(٧٨,٢٠١)٠٣۴١,٢٢٣١٢۶,۴۶٠,٣۴٣١۵۴,۶۶١

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

نرخ٢٨٩,٠٨٠
بازار

٣۶١,۴٢١٣۵۴,۶٣٠٣٨,۴۴٠,١٠١١٣,۶٣٢,٠١٣(١١,٨۴٩,۶٧۵)١,٧٨٢,٣٣٨٣٢٢,۵٣٠٣۴٩,١٠٠٧۵,۶۵۴,٩۴۴٢۶,۴١١,١۴١(٢۴,١٢٠,٩٩۴)٢,٢٩٠,١۴٧۴٢٣,٣۴٢۴١۵,١٢٠٨٩,٠٣۶,٢٠٩٣۶,٩۶٠,٧١١

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٧۵٠,۵۴
بازار

۵,٣٢٠۵,٣٢٠٣١,٩١١,٠٩٠١۶٩,٧۶٧(١۴٨,٣٧٣)٢١,٣٩۴۵,٣٩١۴,٨۴۴٩۶,٧٢١,٣٠۵۴۶٨,۵١٨(۴۴٠,٣١٩)٢٨,١٩٩١۵,۴٩١١۵,۴٩١١۴٠,۵٧٣,۶٢٣٢,١٧٧,۶٢۶
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تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ بھایمبلغ فروشنرخ فروش
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ بھایمبلغ فروشنرخ فروش
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغ فروشنرخ فروش

مترنفتا
مکعب

نرخ۴٣,٨٠٠
بازار

٢٧٧,٢٣۶٢٣٢,۴٣٢۴٢,٨٢٣,٢٣۴٩,٩۵٣,۴٩٠(٨,۶٩٩,١٩٧)١,٢۵۴,٢٩٣٢١١,٧۵٨٢١۵,٣۶۶٩٣,٠۶۶,٨٢۶٢٠,٠۴٣,۴٣٠(١۶,۵۴۶,۵٨٧)٣,۴٩۶,٨۴٣٢٣٧,٣٩٨٢٣٢,٢۵۶١٢٠,٢١٩,١٨۵٢٧,٩٢١,۶٢٧

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٧٨۶,٣۵
بازار

٣٧,٩١٠٣۴,۶۵٨۵٠,١٢٠,۴٠۵١,٧٣٧,٠٧٣(١,۴٩۵,۴٨۶)٢۴١,۵٨٧٢٧,۴٩٢١٨,٢۴٨١١٠,٣٧۶,۵٣۴٢,٠١۴,١۵١(١,۵٧٩,۶۶۶)۴٣۴,۴٨۵۴٧,٧٠۵۴۵,٠٨۵١۴۵,۵٢۵,٢۵٢۶,۵۶١,٠٠۶

مترمالچ
مکعب

نرخ٠
بازار

٣١,١٢۵٣٣,٧٧٩٢٨,۵١٧,۵١١٩۶٣,٢٩٣(٨۶٧,٩۵۶)٩۵,٣٣٧٠٠٠٠٠٠٣١,٠١٣٣١,٠١٣١٣٠,٢٨١,٧۵٣۴,٠۴٠,۴٢٨

MCمترقیر ٢
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٠٠٠٠۵٩٨٨,۵٧۶,٢٧١۵,٢٢۶(١۶١)۵,٠۶۵٠٠٠٠

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٠٠٠٣٣,١٣٩١١,٧٨۴٧۴,۴۴٢,٨٠۴٨٧٧,٢٣۴(٨١۴,٢١۶)۶٣,٠١٨٣٠,٣٠٠٣٠,٣٠٠١٠۶,٩۶۴,٢٢۴٣,٢۴١,٠١۶

جمع فروش
داخلی

٢,٧٩٢,١٢٠٢,۶١٠,۴٢٨١٣۵,۵٧۴,٩۵٩(١٢٢,٢۴٢,٠٩۶)١٣,٣٣٢,٨۶٣٢,٩٧٩,٨٣٧٢,۶٠٧,١۶٩٢٨۵,١٨٨,٢٠٩(٢۵٩,۶٩۴,۵۶٣)٢۵,۴٩٣,۶۴۶٣,١۶١,٧٨۴٢,٧٩۴,٩۶۴۴٢٩,٣٨٨,۶٠٠

فروش
صادراتی:

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٢٢٢,٢۴۵۴٢,٩٣۴,٠٢٨٩,۵۴١,٨٧٣(۵,۶١٨,٢٩٨)٣,٩٢٣,۵٧۵٠٣٠۵,٣٨٠٩٢,٣۶٧,١٨٢٢٨,٢٠٧,٠٩٠(٢۶,٧٢۴,٧٩١)١,۴٨٢,٢٩٩٠٣۴١,۵٧٠١٢۵,٧٢٨,۴١٩۴٢,٩۴۵,٠۵۶

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٠٠٠٠۵۴٧٩٣,٣٧٨,۴٢٨۵١,٠٧٨(۴٩,٧٢٣)١,٣۵۵٠٠٠٠

قیر ۶٠/٧٠
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٣,٧٠۵۶١,٢٩۴,١٠٣,٢٩٨٠٨,٩٩٢(١٢٣,٧٩٩)٧٣٧٢٢٧,٠٩٧۶١,٧٩١,٣٧٠۵۵۵,۶٢٨(۶٢١,٣٠٢)(۶۵,۶٧۴)٠٠٠٠

آيزوريسايکل
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٩۴٩۶,۴٣۶,١٧٠٩,٠۶۵(۴,٠۵۶)۵,٠٠٩٠٩,٩٨٣٩٢,٩١۴,٧۵۵٩٢٧,۵۶٨(٨۶۴,١٩۴)۶٣,٣٧۴٠٠٠٠

مترنفتا
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٠٠٠٠٢,۵١٢١٠٧,۶٩۵,۴۶٢٢٧٠,۵٧٧(١٩٢,٩٩٧)٣١,۵٣۴٠٠٠٠

جمع فروش
صادراتی

٠٢٢۶,٠۴۴٩,٧٧٨,٠٣۵(۵,٧۴۶,١۵٣)۴,٠٣١,٨٨٢٠٣٢٧,۴١۴٣٠,٠١١,٨٩۵(٢٨,۴۵٣,٠٠٧)١,۵۵٨,٨٨٨٠٣۴١,۵٧٠۴٢,٩۴۵,٠۵۶

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٢٧,٠۵٢,۵٣۴٣,١۶١,٧٨۴٣,١٣۶,۵٣۴۴٧٢,٣٣٣,۶۵۶(٢٨٨,١۴٧,۵٧٠)١٧,٣۶۴,٧۴۵٢,٩٧٩,٨٣٧٢,٩٣۴,۵٨٣٣١۵,٢٠٠,١٠۴(١٢٧,٩٨٨,٢۴٩)٢,٧٩٢,١٢٠٢,٨٣۶,۴٧٢١۴۵,٣۵٢,٩٩۴جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩سال مالی ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالی ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٧/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۶/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۵/١٢/٣٠شرح



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩سال مالی ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالی ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٧/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۶/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۵/١٢/٣٠شرح

٣٢,٠٣٠,۶۴۵٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩١۴۵,٣۵٢,٩٩۴٣١۵,٢٠٠,١٠۴۴٧٢,٣٣٣,۶۵۶مبلغ فروش

(۴٣٠,٧١٢,١٠٢)(٢٨٨,١۴٧,۵٧٠)(١٢٧,٩٨٨,٢۴٩)(١٢٣,۵٢۵,٠٢٩)(۶٨,٠٠٧,٠١٢)(٣۶,۴٧٧,۶٠۶)(٢٩,٨۶٣,٧١٨)مبلغ بھای تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

عمده بازار ھدف محصوالت شرکت فروش داخلی بوده و مطابق قانون ، شرکت محصوالت اصلی تولیدی خود را جھت توزیع در سطح کشور تحویل شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران می نماید . محصوالت ویژه تولیدی شرکت ، در بورس ھای کاال و انرژی
عرضه می گردد . در این حوزه شرکت ھای قیرسازی و پتروشیمی ، عمده خریداران محصوالت ویژه این شرکت می باشند . در حال حاضر پاالیشگاه شیراز با پاالیش روزانه ۵۶ ھزار بشکه نفت خام در روز نزدیک به ٣ درصد از نفت خام پاالیشی کشور را پاالیش
نموه و محصوالت استراتژیکی نظیر بنزین و سوخت ھای ھوایی ، گاز مایع ، نفت سفید ، نفت کوره ، انواع حالل و گوگرد تولید می کند . در خصوص محصوالت پاالیشی به ویژه محصوالت استراتژیک در حال حاضر تولید داخل متناسب با میزان مصرف است و در

عمل پاالیشگاه شیراز در کنار سایر شرکتھای پاالیشی نیاز داخلی را تامین می کنند . پاالیشگاه شیراز درحال حاضر با توجه به نیاز ارزی درخصوص اجرای پروژه ھای کیفی سازی در دست اجرا ، صادرات فرآورده ھای ویژه را دردستور کار فروش قرار داده است .
سود آوری شرکت ھای پاالیشی تابع متغیرھای گوناگونی از جمله نرخ نفت خام است که با فضای سیاسی و اقتصادی دنیا به ویژه کشور گره خورده است . به ھمین لحاظ طی سالھای گذشته نوسانات زیادی درآن مشاھده می شود با این وجود پاالیشگاه

شیراز با برنامه ریزی منسجم به عنوان یک پاالیشگاه باثبات و سودآورد در بین سھامداران شناخته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ
فروش

محصوالت

برآورد دوره ١٢
ماھه منتھی به

١۴٠١/١٢/٢٩

نرخ فروش محصوالت تابعی از قیمت ھای نفت خام در بازارھای جھانی و نرخ تسعیر ارز می باشد .بنابراین نوسانات جھانی نرخ نفت خام و فرآورده ھای نفتی و ھمچنین نرخ تسعیر ارز اثر مستقیم بردرآمدھای شرکت دارد . لذا با
توجه به اینکه قیمت نفت خام و فرآورده ھا در بازارھای جھانی از ماھھای گذشته بدلیل تحوالت جھانی جنگ اکراین افزایش یافته، در نتیجه نرخ فرآورده ھای اصلی که متاثر از نرخ نفت خام می باشند به ثبات نسبی الزم رسیده و

پیش بینی می گردد نرخ جھانی نفت خام و فرآورده ھا در بازارھای جھانی در محدوده اسفند ماه ١۴٠٠ باشد.

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ (میلیون ریال)شرح

١٢٣,۵۴٢,۵٢٢٢٩۶,٩۴٠,٩٣٧۴٣۵,۴٠٢,٧١۶مواد مستقیم مصرفی

٢٣٣,٢٣۵٣٧٣,٧۶۵۴٢٧,٣٩٠دستمزدمستقیم تولید

۵,٣٢۴,٣۴٠۶,٢٨٨,٣١۵٨,٢٨۵,۵۴٠سربارتولید

١٢٩,١٠٠,٠٩٧٣٠٣,۶٠٣,٠١٧۴۴۴,١١۵,۶۴۶جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

١٢٩,١٠٠,٠٩٧٣٠٣,۶٠٣,٠١٧۴۴۴,١١۵,۶۴۶جمع ھزينه ھاي تولید

(٢,۴٨۴,٨٠۴)(١,٠٠٠,۵٧٨)(١,١۵٩,۶٨٩)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

١٢٧,٩۴٠,۴٠٨٣٠٢,۶٠٢,۴٣٩۴۴١,۶٣٠,٨۴٢بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٨,٨٧۵,۴٩٢٨,٨٢٧,۶۵١٢٣,٢٨٢,۵٢٠موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٣۴,٢٠١,٢۶٠)(٢٣,٢٨٢,۵٢٠)(٨,٨٢٧,۶۵١)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١٢٧,٩٨٨,٢۴٩٢٨٨,١۴٧,۵٧٠۴٣٠,٧١٢,١٠٢بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

١٢٧,٩٨٨,٢۴٩٢٨٨,١۴٧,۵٧٠۴٣٠,٧١٢,١٠٢جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده



برآورد دوره
١٢ ماھه

منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

باتوجه به اینکه بیش از ٩۶% بھای تمام شده شرکت را، ھزینه خرید نفت خام و میعانات گازی تشکیل می دھد لذا تغییرات نرخ جھانی نفت خام و نرخ تسعیر ارز می تواند تاثیر بااھمیتی بربھای تمام شده تولید داشته باشد . ھمچنین افزایش
نرخھای جھانی و نرخ تسعیر ارز به یک میزان در افزایش درآمدھای عملیاتی و بھای تمام شده کاالی ساخته شده شرکت موثر خواھد بود. لذا با توجه به احتمال افزایش نرخ نفت خام دربازارھای جھانی درنتیجه افزایش تقاضای بازار و کاھش
محدودیتھای ویروس کرونا ، رونق اقتصادی ، تحوالت سیاسی و ثبات اقتصادی پیش بینی می گردد عوامل بھای تمام شده ( خوراک ) افزایش یافته و سایر عوامل بھای تمام شده (سربار و سایر ھزینه ھا ) متناسب با افزایش سطح عمومی

قیمتھا متاثر و حاشیه سود تعدیل گردد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین
گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال

شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

متربنزين
مکعب

١٠,٠٣۵۴٩,۴٨٠,٩١٧۴٩۶,۵۴١۵۶۵,٩۴۶١١٠,٠۵٧,٢٠٧۶٢,٢٨۶,۴٣۶۴,٢٣٧۴٣,۵٧٩,۴١٩١٨۴,۶۴۶۵۵۵,۶٨٩١٠٨,۵٢۴,٠٨٣۶٠,٣٠۵,۶٣٩٢۴,۵٢٩١٠٨,۵٢٣,٩۵١٢,۶۶١,٩٨۴

مترنفت سفید
مکعب

٢٩,۴۵١۴٨,١٩۴,۴٢۵١,۴١٩,٣٧۴٣١,١٢٧١١٣,٣۴٠,۴۴۴٣,۵٢٧,٩۴(٢١,٠٨٩)٨۴٨,١٩۴,٧۴۶(١,٠١۶,٣٧٩)٢٣,٣۴۶٩٩,۵۴۶,۵١٨٢,٣٢۴,٠١٣١۶,١۴٣٩٩,۵۴٣,۴۵۵١,۶٠۶,٩٣٠

مترنفت گاز
مکعب

٢۵,١٢٩۵٢,٠۴۵,٩۶٣١,٣٠٧,٨۶٣١,١٨۴,١٨۵١١۴,٣۵۶,٩۴٣١٣۵,۴١٩,٧٧۶۴,٨٢١۴٣,۵٧٩,٣۴٠٢١٠,٠٩۶١,١۶٠,٩١٨١١٢,٧٨۶,٠۴٠١٣٠,٩٣۵,٣۴۴۵٣,٢١٧١١٢,٧٩٠,٨۵۶۶,٠٠٢,٣٩١

مترنفت کوره
مکعب

٢٧,۴۴٧٣٧,٨۶٣,٠٨٢١,٠٣٩,٢٢٨۴٧١,٧٢٢٨٩,٨٢٧,٠٩٩۴٢,٣٧٣,۴١٩١,٢٨٧۴٣,۵٧٩,۶۴٣۵۶,٠٨٧۴۴۵,٩٨١٨۶,٨۵٨,٣١٢٣٨,٧٣٧,١۵٧۵۴,۴٧۵٨۶,٨۵٧,٧٧٠۴,٧٣١,۵٧٧

مترگاز مايع
مکعب

٧٧١٢٩,٠٨۵,۶٠٣٢٢,۴٢۵۶۶,٣١١٨١,٨۴٩,۶۴٨۵,۴٢٧,۵٣٢٠٠٠۶۴,۴١۴٨١,٢۴٣,١٧٧۵,٢٣٣,١٩٨٢,۶۶٨٨١,٢۴۴,٠٠٣٢١۶,٧۵٩

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

۶,٩٣٩٣٩,٢٢٠,٧٨١٢٧٢,١۵٣٢,٢٢۵١۵۵,٣۴١,۵٧٣٣۴۵,۶٣۵۴,٠۵٨۴٣,۵٧٩,٣۴٩١٧۶,٨۴۵١,٠۴٩۶٠,٠٧۵,٣١٠۶٣,٠١٩١٢,١٧٣۶٠,١٠١,٣٧٢٧٣١,۶١۴

سوخت
ATK سنگین

متر
مکعب

١٣,٨٧۵۴٨,٨۴٠,٢٨٨۶٧٧,۶۵٩۴٢,۶٣٠١٠۵,١٩٧,٠۴۴۴,۴٨۴,۵۵٠٣,۴۴٧۴٣,۵٧٩,٣۴۴١۵٠,٢١٨۴٩,٩۴١٨٨,۶١١,٢٢١۴,۴٢۵,٣٣٣١٠,٠١١٨٨,۶١١,٩٢٧٨٨٧,٠٩۴

مترحالل
مکعب

٢۴,٩٣٩٣۶,٢٢٩,۶٨٠٩٠٣,۵٣٢١٣,۵۴١١١۴,٨٠٩,٢۴۶١,۵۵۴,۶٣(١٢,٩٣٨)٣٢۶,٢٣٠,١٧۵(۴۶٨,٧۴۶)١٠,۴٧٠٧٧,٨٨٩,٨٧۶٨١۵,۵٠٧١۵,٠٧٢٧٧,٨٨۶,٨٧۶١,١٧٣,٩١١

مترگوگرد
مکعب

٢٧٢٢٧,۴۵۵,٨٨٢٧,۴۶٨١,٨۴٠۶٢,٩٢٩,٣۴٨١١۵,٧٩٠٠٠٠١,٣۴٠۵٨,٣۵٨,٩۵۵٧٨,٢٠١٧٧٢۵٨,٣۶٣,٩٩٠۴۵,٠۵٧

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

١٧,٩۶٧٣٣,۴۵٨,٨۴١۶٠١,١۵۵٣٢٢,۵٣٠٧١,٠٠٢,٠٣٧٢٢,٩٠٠,٢٨٧١٢,١٢۵٧١,١۵۵,۵۴۶٨۶٢,٧۶١٣۴٩,١٠٠۶٩,٠٩۴,٧٩٨٢۴,١٢٠,٩٩۴٣,۵٢٢۶٩,٠۵۴,٢٣١٢۴٣,٢٠٩

مترآيزوفید
مکعب

٠١١۵,٣٩١٩٠,٨٩٧,٩٧٨۴٩٠,٠٣١٠٠٠۵,٣٩١٩٠,٩٠٠,٠١٩۴٩٠,٠۴٢٠٠٠

مترنفتا
مکعب

۴۴,٨٠۵٣٧,٢٩٢,٣١١١,۶٧٠,٨٨٢٢١١,٧۵٨٨٧,٩٣٧,٨٣٠١٨,۶٢١,۵٣٩١٧,۴۶۴۴٣,۵٧٩,٣۶٣٧۶١,٠٧٠٢١٧,٨٧٨٧۶,٨٣٠,٠٧٩١۶,٧٣٩,۵٨۴۵۶,١۴٩٧۶,٨٢٩,۶٣٢۴,٣١٣,٩٠٧

مترآيزوريسايکل
مکعب

٨,۶۶٣۴٣,١۴٩,٢۵۵٣٧٣,٨٠٢٢٧,۴٩٢٩٨,٢٨٠,۵١٨٢,٧٠١,٩٢٨(١,٢۴۵)۴٣,١۵٠,٢٠١(۵٣,٧٢٢)٢٨,٢٣١٨۶,۵۶۶,۵۴٠٢,۴۴٣,٨۶٠۶,۶٧٩٨۶,۵۶٢,٠۶٠۵٧٨,١۴٨



شرح
محصول

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

۵۵۶٢,٧۴١,٠٠٧١,۵٢۴٠٠٠(۴٢)٢,٧٣٨,٠٩۵(١١۵)۵٩٢,٧٢٨,٨١۴١۶١۴۵۵٢,٧۴٢,٨۵٧١,٢۴٨

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٠۴۶٣٢,۵٣٧,٢٨۵٣۴,٠٣۴٣٣,١٣٩٧١,٠٠٢,٠٢٢٢,٣۵٢,٩٣۶(١٢,١٢۵)٧١,١۵۵,۵۴۶(٨۶٢,٧۶١)٢٠,٧٧۶۶٩,٠٩۵,٠١٣١,۴٣۵,۵١٨١,٢٨۴۶٩,٠٧٣,٩٨٨٨٨,۶٩١

٨,٨٢٧,۶۵١٣٠٢,۶٠٢,۴٣٩٠٢٨٨,١۴٧,۵٧٠٢٣,٢٨٢,۵٢٠جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

متربنزين
مکعب

٢۴,۵٢٩١٠٨,۵٢٣,٩۵١٢,۶۶١,٩٨۴۵١۶,۶٨٣١٧٣,١٩۴,٩٩٨٨٩,۴٨۶,٩١١٠٠٠۵١٩,٩٩۴١٧٠,٢۶٣,٩۶٨٨٨,۵٣۶,٢۴٢٢١,٢١٨١٧٠,٢۶٣,۵٩٧٣,۶١٢,۶۵٣

مترنفت سفید
مکعب

١۶,١۴٣٩٩,۵۴٣,۴۵۵١,۶٠۶,٩٣٠١٩,۶٩٠١۵٧,١٠۵,٢٨٢٣,٠٩٣,۴٠٣٠٠٠٢٠,٠٧٢١٣١,١٧۴,۶٧١٢,۶٣٢,٩٣٨١۵,٧۶١١٣١,١٧١,۵۶٣٢,٠۶٧,٣٩۵

مترنفت گاز
مکعب

۵٣,٢١٧١١٢,٧٩٠,٨۵۶۶,٠٠٢,٣٩١١,٢٣١,۵۴۴١۶٣,٧۵۵,١٧۵٢٠١,۶٧١,٧٠٣٠٠٠١,٢٣٣,۴٣٣١۶١,۶۴٣,٨۶١١٩٩,٣٧۶,٨٧٢۵١,٣٢٨١۶١,۶۵٠,٩٩٠٨,٢٩٧,٢٢٢

مترنفت کوره
مکعب

۵۴,۴٧۵٨۶,٨۵٧,٧٧٠۴,٧٣١,۵٧٧۴۴١,٣۵۴١١۴,٢١٨,٢٣۵۵٠,۴١٠,۶٧۵٠٠٠۴٢۶,٩۶٣١١١,٢١٢,٣٠٢۴٧,۴٨٣,۵٣٨۶٨,٨۶۶١١١,٢١١,٨٣٢٧,۶۵٨,٧١۴

مترگاز مايع
مکعب

٢,۶۶٨٨١,٢۴۴,٠٠٣٢١۶,٧۵٩٧۴,۶٠٣٩٧,۶٧۵,۵٣۶٧,٢٨۶,٨٨٨٠٠٠٧۴,۶٨٧٩٧,١٠٨,١۴۵٧,٢۵٢,٧١۶٢,۵٨۴٩٧,١٠٩,۵٢٠٢۵٠,٩٣١

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٢,١٧٣۶٠,١٠١,٣٧٢٧٣١,۶١۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,١٧٣۶٠,١٠١,٣٧٢٧٣١,۶١۴

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

١٠,٠١١٨٨,۶١١,٩٢٧٨٨٧,٠٩۴٩٠,٠٢۴١۵٨,۴١۶,٩٠٠١۴,٢۶١,٣٢٣٠٠٠٨٨,٠۶٠١۵١,۴٣٠,٩۶٨١٣,٣٣۵,٠١١١١,٩٧۵١۵١,۴٣٢,۶۵١١,٨١٣,۴٠۶

مترحالل
مکعب

١۵,٠٧٢٧٧,٨٨۶,٨٧۶١,١٧٣,٩١١١,۴٣٣١۴١,٩٩٣,٧١٩٢٠٣,۴٧٧٠٠٠٢,٨٣٧٨٣,۴۵۵,٠۵٨٢٣۶,٧۶٢١٣,۶۶٨٨٣,۴۵٢,٢٩٧١,١۴٠,۶٢۶

مترگوگرد
مکعب

٧٧٢۵٨,٣۶٣,٩٩٠۴۵,٠۵٧١,٢٠۴١١۴,٨٨٣,٧٢١١٣٨,٣٢٠٠٠٠١,٢٢٣٩٢,٧٩٩,۶٧٣١١٣,۴٩۴٧۵٣٩٢,٨٠۶,١٠٩۶٩,٨٨٣

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٣,۵٢٢۶٩,٠۵۴,٢٣١٢۴٣,٢٠٩۴٢٣,٣۴٢٨١,٩٩٣,١٣۶٣۴,٧١١,١٣٨٠٠٠۴١۵,١٢٠٨١,٨۵٧,٩٩٠٣٣,٩٨٠,٨٨٩١١,٧۴۴٨٢,٨٨٩,٨١۶٩٧٣,۴۵٨



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده -
میلیون

ریال

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١۵,۴٩١١٢٧,٧٠۴,۵٣٨١,٩٧٨,٢٧١٠٠٠١۵,۴٩١١٢٧,٧٠۴,۵٣٨١,٩٧٨,٢٧١٠٠٠

مترنفتا
مکعب

۵۶,١۴٩٧۶,٨٢٩,۶٣٢۴,٣١٣,٩٠٧٢٣٧,٣٩٨١٠٩,٢١٣,۴٩٠٢۵,٩٢٧,٠۶۴٠٠٠٢٣٢,٢۵۶١٠٣,٠١٩,٢٨۵٢٣,٩٢۶,٨۴٧۶١,٢٩١١٠٣,٠١٨,٧٧٩۶,٣١۴,١٢۴

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٧٩٨۶,۵۶٢,٠۶٠۵٧٨,١۴٨۴٧,٧٠۵١٣٢,٢٠٢,٨۵١۶,٣٠۶,٧٣٧٠٠٠۴۵,٠٨۵١٢۶,۵٩٨,٣۵٩۵,٧٠٧,۶٨٧٩,٢٩٩١٢۶,۵٩۴,٠۴٢١,١٧٧,١٩٨

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٣١,٠١٣١١٨,٣۵۴,٨۵١٣,۶٧٠,۵٣٩٠٠٠٣١,٠١٣١١٨,٣۵۴,٨۵١٣,۶٧٠,۵٣٩٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

۴۵۵٢,٧۴٢,٨۵٧١,٢۴٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴۵۵٢,٧۴٢,٨۵٧١,٢۴٨

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨۴۶٩,٠٧٣,٩٨٨٨٨,۶٩١٣٠,٣٠٠٨١,٩٩٣,١٣۵٢,۴٨۴,٣٩٢٠٠٠٣٠,٣٠٠٨١,٨۵٧,٩۵۴٢,۴٨٠,٢٩۶١,٢٨۴٧٢,٢۶۴,٠١٩٩٢,٧٨٧

٢٣,٢٨٢,۵٢٠۴۴١,۶٣٠,٨۴١٠۴٣٠,٧١٢,١٠٢٣۴,٢٠١,٢۵٩جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٢٨,٧٢۵۴۴,۵٩٩,٧۵۶١,٢٨١,١٢٨٢,۵۵١,۶۵۶٩٩,۵۴٨,٧٨٨٢۵۴,٠١۴,٢۶١٢,۵٢٢,٢٧۵٩٨,٩٣٧,٠٩١٢۴٩,۵۴۶,۵۵١۵٨,١٠۶٩٨,٩٣٧,٠٨١۵,٧۴٨,٨٣٨متر مکعبنفت خام

٢۵,٠٢٠۴۴,۶٠٠,٩٩٩١,١١۵,٩١٧۴٠٩,۵٢٠٩٩,٣۴٠,٠٩١۴٠,۶٨١,٧۵۴۴٢۵,٩٧۵٩۶,١٨٨,٣١۶۴٠,٩٧٣,٨١٨٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ٧۵٢٨٧,۵٧٨,۴۵٧۶۵,٨۵٩۴٠,۶١٠١۶٠,٧۴٣,٢٩٠۶,۵٢٧,٧٨۵۴٠,٢٨٧١۵٩,٣٧٠,٧١۵۶,۴٢٠,۵۶٨١,٠٧۵١۶١,٠٠٠,٩٣٠١٧٣,٠٧۶متر مکعبماده افزودني

٢,۴۶٢,٩٠۴٣٠١,٢٢٣,٨٠٠٢٩۶,٩۴٠,٩٣٧۶,٧۴۵,٧۶٧جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٢,۴۶٢,٩٠۴٣٠١,٢٢٣,٨٠٠٢٩۶,٩۴٠,٩٣٧۶,٧۴۵,٧۶٧جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار



میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۵٨,١٠۶٩٨,٩٣٧,٠٨١۵,٧۴٨,٨٣٨٢,٧٠١,٠٧۵١٣٩,٢۶۵,۶۵٩٣٧۶,١۶۶,٩٩١٢,٧٠١,٠٧۵١٣٨,۴١۶,٣٧۴٣٧٣,٨٧٣,٠٠٨۵٨,١٠۶١٣٨,۴١۶,٣۶٠٨,٠۴٢,٨٢١متر مکعبنفت خام

٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣٣٨٢,٢٣٩١٣۵,۵۴٧,٣۵۴۵١,٨١١,۴٨۵٣٨٢,٢٣٩١٣۴,۶٨۴,٧۵٠۵١,۴٨١,٧۶۴٨,۵۶۵١٣۴,۶٨۴,۶۴٧١,١۵٣,۵٧۴متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ١,٠٧۵١۶١,٠٠٠,٩٣٠١٧٣,٠٧۶۵٠,٨۵٧١٩٨,٣٧۶,٣۶٩١٠,٠٨٨,٨٢٧۵٠,٨۵٧١٩٧,۵٧٢,۴٨٨١٠,٠۴٧,٩۴۴١,٠٧۵١٩٩,٠٣١,۶٢٨٢١٣,٩۵٩متر مکعبماده افزودني

۶,٧۴۵,٧۶٧۴٣٨,٠۶٧,٣٠٣۴٣۵,۴٠٢,٧١۶٩,۴١٠,٣۵۴جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,٧۴۵,٧۶٧۴٣٨,٠۶٧,٣٠٣۴٣۵,۴٠٢,٧١۶٩,۴١٠,٣۵۴جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ
خرید
مواد
اولیه

برآورد دوره ١٢
ماھه منتھی به

١۴٠١/١٢/٢٩

باتوجه به تاثیر قیمت ھای بین المللی نفت خام و نرخ ارز برھزینه خوراک دریافتی و بادرنظر گرفتن اینکه تاکنون مبنای قیمت گذاری خوراک در سال بعد مشخص نشده و توسط وزارت نفت ابالغ نگردیده ، موارد مذکور از جمله مسایل
بااھمیت برنرخ خرید مواد اولیه ( نفت خام ) می باشند . ھمچنین باتوجه به روند افزایشی قیمت نفت خام در بازارھای جھانی از ماھھای گذشته تاکنون احتمال افزایش نرخھای مذکور تارسیدن به ثبات نسبی بازار تاحدودی وجود

دارد، پیش بینی می گردد ثبات نسبی قیمت ھا ھمانند اسفند ماه ١۴٠٠ ادامه یابد.

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین
گزارش مذکور نیست.

ھزینه ھای سربار و ھزینه ھای عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١,١۴۶,٧۴٨١,٧١٨,٨٣١٢,١۶٢,٣٩٣۵۶٨,۴٣٨٩٠۶,٨١٣١,١٧٨,٧٧٧ھزینه حقوق و دستمزد

١٢۵,٩٠٩٢١٠,٩٨٠٢١٠,٩٨٠٣١,٠۶٣۵۵,٢٣٩۵۵,٢٣٩ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز و
سوخت)

٢٨٠,٩۴٨٣,٢٣۴,٣١٧۴,۵٢٨,٠۴٣٢٧٠۴٧٣۶۵١

٣,٢٨١,١٩٣٣۴٢,٢۵۵۴۴۶,۵٩٨٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش



ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

۴٨٩,۵۴٢٧٨١,٩٣٢٩٣٧,۵٢۶٢,۵۵٩,٩٩۶٣,٣٨۵,٧١١٣,٨٨٩,٨٨٢سایر ھزینه ھا

۵,٣٢۴,٣۴٠۶,٢٨٨,٣١۵٨,٢٨۵,۵۴٠٣,١۵٩,٧۶٧۴,٣۴٨,٢٣۶۵,١٢۴,۵۴٩جمع

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

پیش بینی می گردد ھزینه ھای فروش، اداری و تشکیالتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتھا ، افزایش یابد.برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٣١١٢٩٣٣٠۶تعداد پرسنل تولیدی شرکت

۶۴٨۶۵٣۶٨٣تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نوع ارزشرح

مبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزیمبلغ ریالی-میلیون ریالمبلغ ارزی

٨١٧,٨۵٠٢١٠,٨٩۴٠٠٠٠يورومنابع ارزی طی دوره

٧,٠۴٩,۶١۵۴٢٨,٩٢٧٣١,۵۶۵,٢٠۶٢,٠۶۴,٠٨٠٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

۵٨٠,٧٠۴١۴٩,٧۴٣٣۴٢,۵۶۵٩٠,٨۵۴٠٠يورومصارف ارزی طی دوره

٢,۵٠٢,٧٩٠١۵٢,٢٨٠٣۴,٣۶١,٨٠٨٢,٢۴۶,٩۵٣٠٠درھممصارف ارزی طی دوره

٨٣٣,١٠٨١٧٣,٧٠٨۴٩٠,۵۴۴١٣٠,١٠٠۴٩٠,۵۴۴١٢۴,٣۶٣يوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٢,٢۴٩٨٧۶١٢,٢۴٩٢,٩۴١١٢,٢۴٩٢,٨١٢دالرداراییھای ارزی پایان دوره

۶,١٢٨,١٠۵٣٧٢,٨۵٨٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

١٣٢,٠٣٢٣٨,٨٩٠١,٠٩۴,٣۴٣٢٨٩,١١۴١,٠٩۴,٣۴٣٢٧٧,۴٣٩يوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴,٠٨٩,۴٢٣٩٠٧,٨٠۶۵,٨٣٢,٧٢۵١,٣٠١,٣٨۶۵,٨٣٢,٧٢۵١,٣٣٨,٨۶٧دالربدھی ھای ارزی پایان دوره

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین
گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



طرح ھای عمده در
دست اجرا

ھزینه ھای برآوردی
ریالی طرح - میلیون

ریال

ھزینه ھای
برآوردی ارزی

طرح

نوع
ارز

ھزینه ھای انجام شده تا
تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩ -

میلیون ریال

ھزینه ھای برآوردی
تکمیل طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠١/١٢/٢٩

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح
در فعالیتھای آتی

شرکت

توضیحات طرح ھای عمده در
دست اجرا

ھزینه ھای برآوردی
ریالی طرح - میلیون

ریال

ھزینه ھای
برآوردی ارزی

طرح

نوع
ارز

ھزینه ھای انجام شده تا
تاریخ ١۴٠٠/١٢/٢٩ -

میلیون ریال

ھزینه ھای برآوردی
تکمیل طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد پیشرفت
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠١/١٢/٢٩

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح
در فعالیتھای آتی

شرکت

توضیحات

احداث واحد
ايزومريزاسیون و نفتاي

سبک

تولید بنزین یورو ٢,۴٠٧,٣۴۶۶,٠٧٩,۵۶۶١٨۵۴١٠٠١۴٠١/١٠/٠١۵یورو٩١٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠,۴٨۶,٨

گوگردزدايي از
محصوالت میان تقطیر

واحدھاي جانبي

تولید نفت گاز یورو ١۵,۶۶۴,٧٩۶٣٢,٨۴٢,٠٧٠٢۴۴۴١٠٠١۴٠١/١١/٠١۵دالر٨۶۶٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,۵٠۶,۴٨

کاھش و کیفي سازي
نفت کوره

کاھش فرآورده ھای٠١۵۴,۶۴۵,۶۵٢٠٠٠١۴٠۴/٠٢/٠١دالر٠٠٠,٠٠٠,١۵۴,۶۴۵,۶۵٢۶۴۴
ھیدروکربوری سنگین

احداث خط انتقال برق
٢٣٠ کیلو ولت

تامین برق پروژه نفت٠۴,٠٨٢,٢۶١٠٠١٠٠١۴٠١/٠٢/٣١دالر٠٨٢,٢۶١١٧,٠٠٠,٠٠٠,۴
گاز و واحدھای

جانبی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

دو پروژه ارتقای بنزین موتور و افزایش کیفیت نفت گاز به استاندارد بین المللی یورو ۵ در دست اجرا می باشد که پس از پایان پروژه و راه اندازی طرح ، نرخ دالری محصوالت افزایش یافته و تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت خواھد داشت.

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

سال مالی شرکت
سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری -
میلیون ریال

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

درآمد ھر
سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه گذاری -
میلیون ریال

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

درآمد ھر
سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه گذاری -
میلیون ریال

ساير شرکتھاي
خارج از بورس

٢٠۴٣,۴٠٩١۴٠٠/١٢/٢٩٠٢٠۴٣,۴٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

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

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطالعات این فرم گزیده ای از اطالعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که ھیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتھای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطالعیه می باشد و این اطالعات جایگزین
گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

۵٧,٨٢٢٨۵,٣٠١٨۵,٣٠٠درآمد توزين و بارگیري

٣٢,۴۴۶۵٧,۶٧۵۵٧,۶٧۵درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتیلیتي( آب و برق و گاز )

٨,٠۴١٢,۶١٢٠سود حاصل از فروش کاالي مازاد و ضايعات

٧,١۵۴,۶٨٧٠٠درآمد ناشي از برگشت ذخیره کاھش ارزش موجودي فرآورده ھا و نفت خام سال ٩٨



برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

١,٨٩١,۶٩١٠٠تعديل نرخ نفت خام و فروش فرآورده ھاي اصلي اسفند ٩٨

٠١,۶٢٧,٧٣٠٠تعديل نرخ فروش فرآورده ھاي اصلي اسفند ٩٩

٢۵٨٠٠ساير

٩,١۴۴,٩۴۵١,٧٧٣,٣١٨١۴٢,٩٧۵جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٠٠٠جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

١٨٠۶,٣٠۴,٧۶٧٠٠۶,٣٠۴,٧۶٧٠٣٠۵,٢۶۶تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠۶,٣٠۴,٧۶٧٠۶,٣٠۴,٧۶٧٠٣٠۵,٢۶۶جمع

٠انتقال به دارایی

٣٠۵,٢۶۶ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

١٨٠۴٠,۵٣١,١٠٧٠٠٠۴٠,۵٣١,١٠٧۴,۶٠٨,۴١٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠



برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی
(میلیون ریال)

مانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)
سررسید

مبلغ ھزینه مالی طی
دوره

سایر
توضیحات ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی
(میلیون ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

٠۴٠,۵٣١,١٠٧٠٠۴٠,۵٣١,١٠٧۴,۶٠٨,۴١٠جمع

٠انتقال به دارایی

۴,۶٠٨,۴١٠ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ١٢ ماھه سال ١۴٠٠ مبلغ ٠٠٠ر۶ میلیارد ریال تسھیالت در گردش یکساله بانکی بمنظور تامین نقدینگی پروژه ھای کیفی سازی از بانکھای داخلی دریافت نموده است .

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

درحال حاضر به منظور تامین بخشی از نقدینگی اجرای پروژه ھای کیفی سازی در دست اجرا ، تسھیالت ثابت و در گردش ریالی از بانکھای داخلی درمرحله نھایی و دریافت می باشد.

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

٢,٨۶٠,١۶٨۴,٨٠٩,٨۶٩٢,٧٣٠,٧۴٣سود سپرده ھاي بانکي

٢,٨۶٠,١۶٨۴,٨٠٩,٨۶٩٢,٧٣٠,٧۴٣جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ١٢ ماھه منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح

(٢,٩۵٩,٧١۴)(٢,٢۵٠,٣٩٠)(١,۵٠۶,۶٣۴)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

١٣٠,٨٩۴٠(٢٠٧,٢٠٠)سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي

٣١,۶۴٢۵٧,٠١٨۵٧,٠١٧ساير

(٢,٩٠٢,۶٩٧)(٢,٠۶٢,۴٧٨)(١,۶٨٢,١٩٢)جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی
گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در سال مالی
گذشته

مبلغ سود خالص سال مالی
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالی
گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال
مالی جاری

٢١,٩٠٨,٢١١٢,٠٧٣,۴٠١٢٠,٧٣۴,٠٠٨١۴,۵١٩,٢۶٢١٠



سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برآورد دوره
١٢ ماھه

منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١-میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ٣٣/۵٣ دالر در بشکه در ١٢ ماھه سال ١٣٩٩به ۶٨/٨٨ دالر در ھر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . ٢-مقدار فروش فرآورده ھای اصلی براساس آخرین گزارش فروش ١٢ماھه اعالمی از سوی
شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران می باشد . ٣- عملکرد پاالیش نفت خام در دوره ١٢ ماھه ١۴٠٠ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش داشته است . ۴- نرخ پایه فروش فرآورده ھای ویژه براساس نرخ ھای اعالمی از سوی

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت پاالیش نفت و نرخھای واقعی فروش رفته برمبنای معامالت انجام شده در بورس کاال و انرژی ایران می باشد . ۵- میانگین نرخ تسعیر ارز از ٢٠۶٩٧۵ ریال در سال قبل به ٢٢٩۵۴۴ ریال در دوره جاری افزایش یافته
است .

سایر توضیحات با اھمیت

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

«جمالت آینده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا یا پیش بینی ھای جاری از رویدادھا و عملکرد مالی است. این جمالت در معرض ریسک ھا، عدم  قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»


