
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

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

9,972,451سرمایه ثبت نشده:شرازنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1401/03/31 (حسابرسی نشده)232002کد صنعت

پذيرفته شده در فرابورس ايرانوضعیت ناشر:1401/12/29سال مالی منتھی به:

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

١٠٨,۴٣١,۴٨۵۵٢,۴٩٧,٠٩٩٣١٣,۵٣۶,٧٨۶١٠٧درآمدھای عملیاتی

(٨۶)(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)(۴۵,۵١۴,٢٢٣)(٨۴,۵٢٢,٠٧٨)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٢٣,٩٠٩,۴٠٧۶,٩٨٢,٨٧۶٣١,٩۶٩,۴٩۴٢۴٢سود (زيان) ناخالص

(۵۴)(۵,٢١٨,٢٨٨)(٩۴۶,٢١۵)(١,۴۵٧,٨٨۵)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

٣۵,٧٩۶٢٢,۵٨٣٣٨٣,١۶۶۵٩ساير درآمدھا

٠(٧,۶٧۶)٠٠سایر ھزینه ھا

٢٢,۴٨٧,٣١٨۶,٠۵٩,٢۴۴٢٧,١٢۶,۶٩۶٢٧١سود (زيان) عملیاتي

(٩٠,٠٣٩)(١٣٠,۶۵۴)(٢٨٢)(٢۵۴,١٩١)ھزينه  ھاى مالى

١,١۴٧,٢٢۵٩٨۶,۴۶٨۴,٨١٩,۴٠٩١۶سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

٣٢(١,٢٨۵,٠٣٣)(۵٣٠,٢۶٩)(٣۶١,۵٣۵)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٢٣,٠١٨,٨١٧۶,۵١۵,١۶١٣٠,۵٣٠,۴١٨٢۵٣سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(٣١٠)(٣,٢۵٢,۴٩٧)(١,٢۴٣,٩۵۶)(۵,١٠١,٠٠٠)سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

١٧,٩١٧,٨١٧۵,٢٧١,٢٠۵٢٧,٢٧٧,٩٢١٢۴٠سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

١٧,٩١٧,٨١٧۵,٢٧١,٢٠۵٢٧,٢٧٧,٩٢١٢۴٠سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

١۶,٩۶٠۴,۵٧٠٢٣,٠١٠٢٧١عملیاتی (ریال)

(١۵)۴٧٧۵۶٠٣,۵۵۶غیرعملیاتی (ریال)

١٧,۴٣٧۵,١٣٠٢۶,۵۶۶٢۴٠ناشی از عملیات در حال تداوم



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

١٧,۴٣٧۵,١٣٠٢۶,۵۶۶٢۴٠سود (زيان) پايه ھر سھم

١٧,۴٣٧۵,١٣٠٢۶,۵۴٧٢۴٠سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

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

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

١٧,٩١٧,٨١٧۵,٢٧١,٢٠۵٢٧,٢٧٧,٩٢١٢۴٠سود (زيان) خالص

سایر اقالم سود و زیان جامع:

٠٠٠٠مازاد تجدید ارزيابی دارايی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

٠٠٠٠مالیات مربوط به سایر اقالم سود و زیان جامع

٠٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات

١٧,٩١٧,٨١٧۵,٢٧١,٢٠۵٢٧,٢٧٧,٩٢١٢۴٠سود (زيان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٢٢,٧۴۶,٧٧۶٢١,٣٧٨,٨٣٠٧,۴٣٧,۵٧٠۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

۵۶٨,۵٩۴۵۶٨,۵٩۴۵٢١,۶١٩٠دارایی ھای نامشھود

۴,٨٣٧,٣٨٩۴,٧٧۵,٨۴۵٢,٨١٨,٣٩۴١سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٩٨,٣١۵٩۵,۴۴۶٨٧,٩٩٢٣دریافتنی ھای بلندمدت

١۵,١۵٠١۵,١۵٠١۵,١۵٠٠سایر دارایی ھا

٢٨,٢۶۶,٢٢۴٢۶,٨٣٣,٨۶۵١٠,٨٨٠,٧٢۵۵جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

١,٧۵٧,٣٧٢۶٠٢,٧٣٧۵٣٢,٨۶٧١٩٢سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴۵,٣٨٣,۶۵٧٣٩,٢۶٧,٧۵٩١۵,۴٣٩,٠٧٠١۶موجودی مواد و کاال

۶,٢٠٣,٧٩٠٢,٩٨٠,٧٠٣١,١۵۴,۶٠٧١٠٨دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(١٠)١٧,٠۵٠,٩١٠١٨,٩٢۵,٣٨۶١۶,٠۶٠,١٨٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴,۶٧٢,١۵۴١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵٢١٠موجودی نقد

٧۵,٠۶٧,٨٨٣۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶١٩

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٧۵,٠۶٧,٨٨٣۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶١٩جمع دارایی ھای جاری

١٠٣,٣٣۴,١٠٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١١۵جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٠سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

٣٠,٧٩٧٢۶,١٢۶۴,٩٣۶١٨صرف 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

۵٢,۵٨۴,۶٨٧٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢١,٩٠٨,٢١١۵٢سود (زيان) انباشته

۴(۶٧,٢۴٢)(١٢٣,۴٧١)(١١٨,١۵٧)سھام خزانه

۵۶,۴٨٩,١٧٢٣٨,۵۶١,٣٧٠٢۵,٨٣٧,٧۵٠۴۶جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

۵,٢١٠,٠۴٨۴,۵٢٠,٣٨۵۴,٠۶٧,٨١١١۵پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

(۴)١,٣٧٧,١٢٨١,۴۴١,٠٠٣٩٨۶,٠٨٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۶,۵٨٧,١٧۶۵,٩۶١,٣٨٨۵,٠۵٣,٨٩۴١٠جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(٣٨)١٨,٢٢٧,۵۵۵٢٩,٣٢۴,۵۴٠٧,۴١٩,٠٢٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٧,٢٢٣,٠٣۴٢,٧١۶,٢٩١٣,۵٩١,۴٢٠١۶۶مالیات پرداختنی

(٨)٨٢,۴٠٩٨٩,٣۴۶۶٣,٣٠٩سود سھام پرداختنی

۶,٣٠۴,٠٠٠۶,٣٠۴,٠٠٠٠٠تسھیالت مالی

٧,۵۵٧,٣١۵۶,١٢۶,٩۵٠٢,۵۶٩,٢۵٠٢٣ذخایر

(١۶)٨۶٣,۴۴۶١,٠٣١,٣١٧٩٨۵,٨۵۵پیش دریافت ھا

۴٠,٢۵٧,٧۵٩۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵(١٢)٧



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

(١٢)۴٠,٢۵٧,٧۵٩۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧جمع بدھی ھای جاری

(٩)۴۶,٨۴۴,٩٣۵۵١,۵۵٣,٨٣٢١٩,۶٨٢,٧۵١جمع بدھی ھا

١٠٣,٣٣۴,١٠٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١١۵جمع 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

٢۵,٨٣٧,٧۵٠(۶٧,٢۴٢)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠۴,٩٣۶١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠٢١,٩٠٨,٢١١مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٢۵,٨٣٧,٧۵٠(۶٧,٢۴٢)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠۴,٩٣۶١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠٢١,٩٠٨,٢١١مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/٠١/٠١

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سود (زيان) خالص گزارش شده در صورت ھاي مالي سال مالي منتھي
به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٢٧,٢٧٧,٩٢١٢٧,٢٧٧,٩٢١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رویه ھای حسابداری

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٠٢٧,٢٧٧,٩٢١سود (زيان) خالص تجديد ارائه شده سال مالي منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٠٢٧,٢٧٧,٩٢١سود (زيان) جامع سال مالي 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

٣٨,۵۶١,٣٧٠(١٢٣,۴٧١)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٢۶,١٢۶١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠٣۴,۶۶۶,٨٧٠مانده تجدید ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

تغییرات حقوق مالکانه دردوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

١٧,٩١٧,٨١٧١٧,٩١٧,٨١٧سود (زيان) خالص دردوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٧,٩١٧,٨١٧٠١٧,٩١٧,٨١٧سود (زيان) جامع دردوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

٠٠سود سھام مصوب



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

٠٠٠٠٠٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

(٢٧,٧٠٩)(٢٧,٧٠٩)خرید سھام خزانه

٣٣,٠٢٣٣٣,٠٢٣فروش سھام خزانه

۴,۶٧١۴,۶٧١سود (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

۵۶,۴٨٩,١٧٢(١١٨,١۵٧)١,٠٢٧,۵۴٩٠٠٣٠,٧٩٧١٠٢,٧۵۵٢,٨۶١,۵۴١٠٠۵٢,۵٨۴,۶٨٧مانده در ١۴٠١/٠٣/٣١

صورت جریان ھای نقدی

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

٢,۵١٣,٧٠٠١,١۴١,٨٩۶٢۶,٩٢۶,۶٢۶١٢٠نقد حاصل از عملیات

(٢۴)(۴,١٢٧,۶٢۶)(۴٧٩,۵٧٨)(۵٩۴,٢۵٧)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

١,٩١٩,۴۴٣۶۶٢,٣١٨٢٢,٧٩٩,٠٠٠١٩٠جریان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھای  عملیاتی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای ثابت مشھود

(١٠)(١۴,٠٣٢,٨۶۵)(١,٣١٢,٩۴۶)(١,۴٣٩,٨٠٠)پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش دارایی ھای نامشھود

٠(۴۶,٩٧۵)٠٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

--(١,٩۵٧,۴۵١)٠(۶١,۵۴۴)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در امالک

٣,٠١١,۵۴۴٢,۵٧٠,٠٠٠۴,۴٧٨,٩٢١١٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

۵٨(٧,٣۴۴,١٢٠)(٢,٩٣٠,٠٠٠)(١,٢٢٣,٧٨۵)پرداخت ھای نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از استرداد تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود تسھیالت اعطایی به دیگران

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از سود  سھام

(۴)٩۵١,٣٠۵٩٨۶,۴۶٨۴,۶٨۴,۵٣٢دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--(١۴,٢١٧,٩۵٨)(۶٨۶,۴٧٨)١,٢٣٧,٧٢٠جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

--٨,۵٨١,٠۴٢(٢۴,١۶٠)٣,١۵٧,١۶٣جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھای تامین مالی

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای تامین مالی:

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از افزايش سرمايه

۴,۶٧١٠٢١,١٩٠دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

۵,٣١٣١,۶۶٠٢۴٢,۶٩٧٢٢٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

--(٢٩٨,٩٢۶)(٣٧,١۴٣)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

٩٩(١,٢۶۶)(٢٨٢)(٣)پرداخت ھای نقدی بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اوراق خرید دین

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای

--(١۴,۴٩٣,٢٢۵)(۵۴۵)٠پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

--(٨,۵٢٩,۵٣٠)(٣۶,٣١٠)٩,٩٨١جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۵١,۵١٢(۶٠,۴٧٠)٣,١۶٧,١۴۴خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵١,۴۵٣,٠۴۵۴مانده موجودی نقد در ابتدای سال

٢۵٨٢٣١١٩۵١٢تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴,۶٧٢,١۵۴١,٣٩٢,٨٠۶١,۵٠۴,٧۵٢٢٣۵مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠٣/٣١

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

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

دوره ٣ ماھه منتھی
به ١۴٠٠/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩



قیمت
گذاری

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

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 ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع

قیمت
گذاری

دوره ٣ ماھه منتھی
به ١۴٠٠/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

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

١٧۶,٠١۶١٣,۶٩٩,٠۶۴۵۶۵,٩۴۶۵۵۵,۶٧۴١١۶,۶٨۵,٧٢٢۶۴,٨٣٩,٢٢٢(۶٣,٧٣٧,٨٢٢)١,١٠١,۴٠٠١٢٧,١٢٨١۵١,۵١٨١٩۶,٠٠۵,۵١٧٢٩,۶٩٨,٣۶۴(٢۵,۴٠۶,٠٨١)۴,٢٩٢,٢٨٣٣٣٢,۶۶۵٣٠٩,٢٣٣١٨٧,٣٢۶,٩٠٩۵٧,٩٢٧,۶۶٢

مترنفت سفید
مکعب

نرخھای۴٣۵,۴٣
جھانی

٢,٣٩٩٢٢١,۶۶١٣١,١٢٧٢٣,٣١۴١٢٠,١٧٧,٩١٩٢,٨٠١,٨٢٨(٢,۴٣٠,٠٢٩)٣٧١,٧٩٩۵,٩٧٢١,١٠١١٩٩,۴۴٧,٧٧۵٢١٩,۵٩٢(١٣۴,٢۴٨)٨۵,٣۴۴٢١,٩۵٠٢۴,٢٩٨٢١٨,٢٣٩,١٩٧۵,٣٠٢,٧٧۶

مترنفت گاز
مکعب

نرخھای١,١٧٠,٩٢٠
جھانی

٢٩٢,٩٣۴٢٧,۵۵٨,٨۵٣١,١٨۴,١٨۵١,١۵٨,۵١٨١٢١,١٣١,۶٩٢١۴٠,٣٣٣,٢۴۶(١٢۵,١١٧,٩٣۴)١۵,٢١۵,٣١٢٢٣۵,۶٣۶٢٣٩,٨٣١٢٢٣,٨۶٣,۶٠۴۵٣,۶٨٩,۴٣٢(۴١,٨٠۶,۵۵۶)١١,٨٨٢,٨٧۶٨۴٢,١٢۵٨۴۵,٩۴٠٢٢۴,۴٧٣,٠١۵١٨٩,٨٩٠,٧٠٢

مترنفت کوره
مکعب

نرخھای٧٣٠,٠٠٠
جھانی

٨,٧٩٢۶۶۵,٣٨٠۴٧١,٧٢٢١۴٨,٩٠٩١٠٣,١۴٢,٢۶٨١۵,٣۵٢(١٢,٧٠٨,٠٨٨)٨,٨١٢,۶۵٠,٧٢۴١٠٩,٩٩۶۴٧,٢٢۴١۴٠,۴٧١,٣۴٩۶,۶٣٣,۶١٩(۴,٧٧۶,٨٩۶)١,٨۵۶,٧٢٣٣٢۴,۶٢٧٣٧٠,٨٠٧١۵٨,١٢۴,٧٠٩۵٨,۶٣٣,٧۴٩

مترگاز مايع
مکعب

نرخھای٧٢۵,٩۶
جھانی

١۴,٣۵٢٨۵۵,٨٢۵۶۶,٣١١۶۴,۴١۴٨۶,٧٨١,١٠٣۵,۵٨٩,٩١٨(۵,٠٣۴,٣٧۵)۵۵۵,۵۴٣١٢,٢١٠١٢,٨٧۵١١٢,۶٩٨,١٧۵١,۴۵٠,٩٨٩(١,١٣١,٠۶۶)٣١٩,٩٢٣۵٨,۴٠۶۵٨,٠٢٢١١۴,١۶۵,٩٨٩۶,۶٢۴,١٣٩

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

١۴١,٢٩٠٢,٢٢۵١,٠۴٩١۶۴,۶٣۶,٧٩٧١٧٢,٧٠۴(۶٢,٠۵١)١١٠,۶۵٣٠٨٧٠٢٣٣,٠۴٧,١٢۶٢٠٢,٧۵١(۵١,۵٠٠)١۵١,٢۵١١۴,٣١۵١۴,۶٧٨٢١٧,۶۴٨,۵٢٢٣,١٩۴,۶۴۵

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

١٣,۵٧١١,٢۵۴,٢١٢۴٢,۶٣٠۴٩,٩۴١١١١,۵٢۵,٧٨٠۵,۵۶٩,٧٠٩(۴,٣١٧,٩۴٢)١,٢۵١,٧۶٧١٨,٣۴٢١۴,٣٠٢٢٢٠,٨٠۵,۶٢٢٣,١۵٧,٩۶٢(٢,٠۴٧,۴۶٠)١,١١٠,۵٠٢٩٧,٨٢٢٩٩,٣٣۴٢١٧,٩١٨,٠٧۴٢١,۶۴۶,۶٧۴

مترحالل
مکعب

نرخ٠۵٠,١٧۵
بازار

١,٠۵۵٨٩,۶١۵١٣,۵۴١١٠,۴٧٠١٢١,٧٧٣,۶٣٩١,٢٧۴,(٧٩٣,٢١١)٩٧٠۴٨١,٧۵٩١,۴٣٣۶,٨٢٩١۶۴,٩۵٨,۵۵٩١,١٢۶,۵٠٢(۵٨٧,۴۴٩)۵٣٩,٠۵٣١٨,۵١٢١۵,۴٩۶٢٠٩,۴٣١,١۴۴٣,٢۴۵,٣۴۵

مترگوگرد
مکعب

نرخ۶۵٠,٣
بازار

۵٩٢۴٠,۴٨٩١,٨۴٠١,٣٣٩۶۶,٧۶٨,۴٨۴٨٩,۴٠٣(٧۵,۶٠٣)١٣,٨٠٠۵۴٩۶٠٠١۶٠,٢٩١,۶۶٧٩۶,١٧۵(۵١,٢۵۶)۴۴,٩١٩١,۶۵٧١,٣٧۵١٧٣,٨١٣,٨١٨٢٣٨,٩٩۴

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

نرخ٢٨٩,٠٨٠
بازار

۶٨,٨١۴۴,٣٨٧,۵٨٢٣٢٢,۵٣٠٣۴٩,٠٩٩٧۵,۶۵۶,۵٣۶٢۶,۴١١,۶٢١(٢٣,٢٨٩,۴٨٧)٣,١٢٢,١٣۴۵١,۵۵٨۵٢,۶٣٩١٠٣,٨۴۵,٩٣٢۵,۴۶۶,٣۴۶(۴,٣٠٢,١۴۶)١,١۶۴,٢٠٠٣۴٧,٧۶۶٣۴۶,۴٧٨١١٧,۵۵٧,٠١١۴٠,٧٣٠,٩١٨

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٧۵٠,۵۴
بازار

٩۶۴٨۵,٨٩۵۵,٣٩١۴,٨۴۴٩۶,٧٢١,٣٠۵۴۶٨,۵١٨(۴٢۴,٧۵٩)۴٣,٧۵٩١١٠١١٠١٧٧,۵٢٧,٢٧٣١٩,۵٢٨(١۵,٣٧۴)۴,١۵۴١٣,۴۶۴١٣,۴۶۴١٩١,٣١٠,٠١٢٢,۵٧۵,٧٩٨

مترنفتا
مکعب

نرخ۴٣,٨٠٠
بازار

٣٣,٢٨٣٢,۵٢٣,٨۵٣٢١١,٧۵٨٢١۵,٣۶٧٩٣,٠۶٩,٢٢۶٢٠,٠۴۴,٠۴٠(١۶,٠٢٩,۵۵٣)۴,٠١۴,۴٨٧٢٠,۵٣٣۴۵,٢٣۶١٣٣,٠٨۶,٧۴۵۶,٠٢٠,٣١٢(٣,٧٩٢,۴٢١)٢,٢٢٧,٨٩١٢٧۴,٩۴٩٢۶٧,٨۵١١٣٨,۶۵۶,۴٢٨٣٧,١٣٩,٢۶٣

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٧٨۶,٣۵
بازار

٢,٨٣١٢۶٢,٨٧١٢٧,۴٩٢١٨,٢۴٨١١٠,٣٧۶,۵٣۴٢,٠١۴,١۵١(١,۵٢٩,٧٣۴)۴٨۴,۴١٧۶,١۶٧٣,٩٩۴١۶٢,١٠۴,١۵۶۶۴٧,۴۴۴(۴١٨,٧٨٧)٢٢٨,۶۵٧٢٨,٠۶٠٢۶,۴٨٧٢١٩,٠٧٣,۶۵٩۵,٨٠٢,۶٠۴

مترمالچ
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠۵٩٨٨,۵٧۶,٢٧١۵,٢٢۶(١۶١)۵,٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٣٣,١٣٩١١,٧٨٣٧۴,۴۴٣,٨۶٠٨٧٧,١٧٢(٧٨۶,٠٨١)٩١,٠٩١٠٣٢٧٧,١۵۶,٢۵٠٢,۴۶١(٨٣٨)٩,۶٣١٠٠٠٠

جمع فروش
داخلی

۶١۵,۶١٧۵١,۶۴۶,۵٩٠٢,٩٧٩,٨٣٧٢,۶١٣,٠٢٨٢٨۵,٨۵٠,۵۴٠(٢۵۶,٣٣۶,٨٣٠)٢٩,۵١٣,٧١٠۵٨٩,۶٣۴۵٧٧,١۶١١٠٨,۴٣١,۴٨۵(٨۴,۵٢٢,٠٧٨)٢٣,٩٠٩,۴٠٧٢,٣٧۶,٣١٨٢,٣٩٣,۴۶٣۴٣٢,٩۵٣,٢۶٩

فروش
صادراتی:



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع

قیمت
گذاری

دوره ٣ ماھه منتھی
به ١۴٠٠/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

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

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٢٧۶,٠۵۴٩٣,٧۵۴,٩٩۴٢۵,٨٨١,۴۴١(٢٣,۵۵٨,٧٧٧)٢,٣٢٢,۶۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠۵۴٧٩٣,٣٧٨,۴٢٨۵١,٠٧٨(۴٧,٩۶١)٣,١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قیر ۶٠/٧٠
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٨,٧٩۶۵۴١,٠۵۶٠٨,٩٩٢۶١,٧٩١,٣٧٠۵۵۵,۶٢٨(۵٩٩,٨٨۵)(۴۴,٢۵٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٠
بازار

٣,٣٢۶٣٠٩,۴۵٣٠٩,٩٨٣٩٢,٩١۴,٧۵۵٩٢٧,۵۶٨(٨٣۶,٨٧٢)٩٠,۶٩۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترنفتا
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٢,۵١٢١٠٧,۶٩۵,۴۶٢٢٧٠,۵٣١(١٨۶,٩۶٧)٨٣,۵۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جمع فروش
صادراتی

١٢,١٢٢٨۵٠,۵٠٩٠٢٩٨,٠٨٨٢٧,۶٨۶,٢۴۶(٢۵,٢٣٠,۴۶٢)٢,۴۵۵,٧٨۴٠٠٠٠٠٠٠٠

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٢٣,٩٠٩,۴٠٧٢,٣٧۶,٣١٨٢,٣٩٣,۴۶٣۴٣٢,٩۵٣,٢۶٩(٨۴,۵٢٢,٠٧٨)٣١,٩۶٩,۴٩۴۵٨٩,۶٣۴۵٧٧,١۶١١٠٨,۴٣١,۴٨۵(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)۶٢٧,٧٣٩۵٢,۴٩٧,٠٩٩٢,٩٧٩,٨٣٧٢,٩١١,١١۶٣١٣,۵٣۶,٧٨۶جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩سال مالی ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالی ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٧/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۶/١٢/٢٩شرح

٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩١۴۵,٣۵٢,٩٩۴٣١٣,۵٣۶,٧٨۶١٠٨,۴٣١,۴٨۵۴٣٢,٩۵٣,٢۶٩مبلغ فروش

(٣٨۵,٣١٨,٠٨۴)(٨۴,۵٢٢,٠٧٨)(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)(١٢٧,٩٨٨,٢۴٩)(١٢٣,۵٢۵,٠٢٩)(۶٨,٠٠٧,٠١٢)(٣۶,۴٧٧,۶٠۶)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 نموده و محصوالت استراتژیکی نظیر

بنزین ، نفت گاز 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 ٩
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 اوکراین 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 سه ماھه اول ١۴٠١ باشد.



بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)شرح

٢٩٣,۵٨۵,۶٢۵٨۵,٣٢٩,٠١١٣٨٧,٠۴٣,٢٨٢مواد مستقیم مصرفی

٢٩٩,۶١٨١٣٨,۵٢٣٣۴۵,٧٨١دستمزدمستقیم تولید

۶,۵٧۵,٠٣۴٢,١۴۶,۴۴۴١٠,١٨٧,١٣۵سربارتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٨٧,۶١٣,٩٧٨٣٩٧,۵٧۶,١٩٨جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٨٧,۶١٣,٩٧٨٣٩٧,۵٧۶,١٩٨جمع ھزينه ھاي تولید

(٢,۴٧۶,۴۴۵)٢,١١١,٢٣۴(١,۴۶٨,۶١٢)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢٩٨,٩٩١,۶۶۵٨٩,٧٢۵,٢١٢٣٩۵,٠٩٩,٧۵٣بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٨,٨٢٧,۶۵١٢۶,٢۵٢,٠٢۴٣١,۴۵۵,١۵٨موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(۴١,٢٣۶,٨٢٧)(٣١,۴۵۵,١۵٨)(٢۶,٢۵٢,٠٢۴)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٨۴,۵٢٢,٠٧٨٣٨۵,٣١٨,٠٨۴بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٨۴,۵٢٢,٠٧٨٣٨۵,٣١٨,٠٨۴جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

برآورد دوره ٩
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

باتوجه به اینکه بیش از ٩٨ %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

دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١واحدشرح محصول

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

٣٠,١٨٨١١۴,٧٠٣,٨٢٣٣,۴۶٢,۶٧٩١٢٧,١٢٨١٨۴,٠۴۵,٣۶۴٢٣,٣٩٧,٣١٩١١,٨٢٢١٢۶,٩٢١,۵٨٧١,۵٠٠,۴۶٧١۵١,۵١٨١۶٧,۶٧۶,٩٨٢٢۵,۴٠۶,٠٨١١٧,۶٢٠١۶٧,۶٧٢,١٩١٢,٩۵۴,٣٨۴

مترنفت سفید
مکعب

١٣,٢٠۶١٠۴,٢٢٨,٣٨١١,٣٧۶,۴۴٠۵,٩٧٢١۵۶,٩٩٢,٢٩٧٩٣٧,۵۵٨(١,٣۵٧)١٠۴,٢٢٨,۴۴۵(١۴١,۴٣٨)١,١٠١١٢١,٩٣٢,٧٨٨١٣۴,٢۴٨١۶,٧٢٠١٢١,٩٠٨,۶١٢٢,٠٣٨,٣١٢

مترنفت گاز
مکعب

۶٣,٩۶۶١٠٨,٠٠٠,٩۵۴۶,٩٠٨,٣٨٩٢٣۵,۶٣۶١٧۶,٢۴۴,١١۴۴١,۵٢٩,۴۵(٢١,١٣١)٨(۴,٩٣٣,۵۵٧)١٠۴,٢۵١٢٣٩,٨٣١١٧۴,٣١۶,٧٣١۴١,٨٠۶,۵۵۶٣٨,۶۴٠١٧۴,٣١۵,٢۶٩۶,٧٣۵,۵۴٢

مترنفت کوره
مکعب

٧۵,٩١۵٨۵,٣۴١,١٣٢۶,۴٧٨,۶٧٢١٠٩,٩٩۶١١٠,۵٩١,٢۵٨١٢,١۶۴,۵٩۶(١,۵٨٣)(١,۴۵۶,٠٩۶)٢,٣٠۵۴٧,٢٢۴١٠١,١۵٣,٩٨٩۴,٧٧۶,٨٩۶١٣٧,١٠۴١٠١,١۵۴,۴٣٠١٣,٨۶٨,۶٧٧



دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١واحدشرح محصول

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

مترگاز مايع
مکعب

٢,٨۶٢٧٨,١۵٧,٢٣٣٢٢٣,۶٨۶١٢,٢١٠٨٨,٧٢٣,٧۵١١,٠٨٣,٣١٧(١٩۴)٠٠١٢,٨٧۵٨٧,٨۴٩,٧٨۶١,١٣١,٠۶۶٢,٠٠٣٨٧,٨٣۶,٧۴۵١٧۵,٩٣٧

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٢,١٧٣۵٩,١٧٧,٨۵٣٧٢٠,٣٧٢٠٠٠(١۶٢)۵٩,١٧٩,٠١٢(٩,۵٨٧)٨٧٠۵٩,١٩۵,۴٠٢۵١,۵٠٠١١,١۴١۵٩,١٧۶,۴۶۵۶۵٩,٢٨۵

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

٩,۶۶۴٨۶,۴۶١,۶١٠٨٣۵,۵۶۵١٨,٣۴٢١٧٣,٨۴١,٧٢٩٣,١٨٨,۶٠۵١٠٣٠٠١۴,٣٠٢١۴٣,١۵٨,٩٩٩٢,٠۴٧,۴۶٠١٣,٨٠٧١۴٣,١۶٧,٢٣۴١,٩٧۶,٧١٠

مترحالل
مکعب

١۵,٠٧٢٧۵,٧۵٧,۵۶۴١,١۴١,٨١٨١,۴٣٣١٢٩,٨٧١,۵٩٨١٨۶,١٠۶(٨,٩۵٢)٧۵,٧۵٧,۵٩۶(۶٧٨,١٨٢)۶,٨٢٩٨۶,٠٢٢,۶٩٧۵٨٧,۴۴٩٧٢۴٨۶,٠۴٠,٠۵۵۶٢,٢٩٣

مترگوگرد
مکعب

٧٧٣۵۶,٣۵٣,١۶٩۴٣,۵۶١۵۴٩١٢۶,١٧٣,٠۴٢۶٩,٢۶٩٠٠٠۶٠٠٨۵,۴٢۶,۶۶٧۵١,٢۵۶٧٢٢٨۵,٢٨٢,۵۴٨۶١,۵٧۴

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٣,۵٢٣٨١,٣٢٩,۵۴٩٢٨۶,۵٢۴۵١,۵۵٨٨١,٧۵۶,١٠٠۴,٢١۵,٨١,٣٣٣,٣٣٣(٣٠)١٨١(٢,۴۴٠)۵٢,۶٣٩٨١,٧٢٩,٢۵٠۴,٣٠٢,١۴۶٢,۴١٢٨١,٧٢۴,٢٩۵١٩٧,١١٩

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١١٠١٣٩,٧۶٣,۶٣۶١۵,٣٧۴٠٠٠١١٠١٣٩,٧۶٣,۶٣۶١۵,٣٧۴٠٠٠

مترنفتا
مکعب

۵۶,١۴٨٧۴,۴٣١,٢١٧۴,١٧٩,١۶۴٢٠,۵٣٣١٠۴,٧٧٩,۴٧٧٢,١۵١,۴٣٧(١٠,۴١٧)٧۴,۴٣٣,٨١٠(٧٧۵,٣٧٧)۴۵,٢٣۶٨٣,٨٣۶,٣۴٧٣,٧٩٢,۴٢١٢١,٠٢٨٨٣,٨٣١,٢٢۵١,٧۶٢,٨٠٣

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٧٩٨٣,٨٢۵,٧٢٢۵۵٩,٨٧٢۶,١۶٧١٢٧,۶١٣,۵٨٨٧٨۶,٩٩٣٠٠٠٣,٩٩۴١٠۴,٨۵۴,٠٣١۴١٨,٧٨٧٨,٨۵٢١٠۴,٨۴٣,٨٧٧٩٢٨,٠٧٨

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨۵٢۶,۴٨۵,۶٠٣٣۴,٠٣۴٠٠٠٠٠٠٣٢٢۶,١٨٧,۵٠٠٨٣٨١,٢۵٣٢۶,۴٩٣,٢١۶٣٣,١٩۶

٨۴,۵٢٢,٠٧٨٣١,۴۵۵,١۵٨(١)٢۶,٢۵٢,٠٢۴٨٩,٧٢۵,٢١٣جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

متربنزين
مکعب

١٧,۶٢٠١۶٧,۶٧٢,١٩١٢,٩۵۴,٣٨۴٣٣٢,۶۶۵٢٠١,۶٨٧,۴٣٣۶٧,٠٩۴,٣۵٠٠٠٠٣٠٩,٢٣٣٢٠٣,۵۴٧,٣٨٠۶٢,٩۴٣,۵۶٧۴١,٠۵٢١٧٣,٠٧٧,٢۴٣٧,١٠۵,١۶٧

مترنفت سفید
مکعب

١۶,٧٢٠١٢١,٩٠٨,۶١٢٢,٠٣٨,٣١٢٢١,٩۵٠٢٠١,۵۵۶,٩۴٨۴,۴٢۴,١٧۵٠٠٠٢۴,٢٩٨١۶۵,٧٣۴,۶٧٠۴,٠٢٧,٠٢١١۴,٣٧٢١۶٩,۴۵٩,٠٨٧٢,۴٣۵,۴۶۶

مترنفت گاز
مکعب

٣٨,۶۴٠١٧۴,٣١۵,٢۶٩۶,٧٣۵,۵۴٢٨۴٢,١٢۵٢٠۴,٢۵۶,١٧٢١٧٢,٠٠٩,٢٢٩٠٠٠٨۴۵,٩۴٠١٩٨,۴٠١,٩١٩١۶٧,٨٣۶,١١٩٣۴,٨٢۵٣١٣,٢۴١,٩٨١١٠,٩٠٨,۶۵٢

مترنفت کوره
مکعب

١٣٧,١٠۴١٠١,١۵۴,۴٣٠١٣,٨۶٨,۶٧٧٣٢۴,۶٢٧١۴٧,١۴٢,۵۵١۴٧,٧۶۶,۴۴۵٠٠٠٣٧٠,٨٠٧١٣٣,٧۶١,١٨٨۴٩,۵٩٩,۵٨۵٩٠,٩٢۴١٣٢,٣۶٩,١٩٨١٢,٠٣۵,۵٣٧



برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده -
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

مترگاز مايع
مکعب

٢,٠٠٣٨٧,٨٣۶,٧۴۵١٧۵,٩٣٧۵٨,۴٠۶١٠٣,٠٧۵,۵٠۶۶,٠٢٠,٢٢٨٠٠٠۵٨,٠٢٢١٠٢,٣۵۴,٠٠۴۵,٩٣٨,٧٨۴٢,٣٨٧١٠٧,٨٢۶,١۴٢٢۵٧,٣٨١

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١١,١۴١۵٩,١٧۶,۴۶۵۶۵٩,٢٨۵١۴,٣١۵٠٠٠٠٠١۴,۶٧٨٢۵,٢٩٩,۶٣٢٣٧١,٣۴٨١٠,٧٧٨٢۶,٧١۵,٢۵٣٢٨٧,٩٣٧

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

١٣,٨٠٧١۴٣,١۶٧,٢٣۴١,٩٧۶,٧١٠٩٧,٨٢٢١٩۴,۴٣١,٣۶۵١٩,٠١٩,۶۶۵٠٠٠٩٩,٣٣۴١٩٠,۵٨۵,۴١٩١٨,٩٣١,۶١٢١٢,٢٩۵١۶٧,٩٣۵,١٧٧٢,٠۶۴,٧۶٣

مترحالل
مکعب

٧٢۴٨۶,٠۴٠,٠۵۵۶٢,٢٩٣١٨,۵١٢١٠,٠۵٣,٢۶٣١٨۶,١٠۶٠٠٠١۵,۴٩۶٩,٠۶٨,٠٨٢١۴٠,۵١٩٣,٧۴٠٢٨,٨۴۴,٩٢٠١٠٧,٨٨٠

مترگوگرد
مکعب

٧٢٢٨۵,٢٨٢,۵۴٨۶١,۵٧۴١,۶۵٧١۵٧,٧٣۵,٠۶٣٢۶١,٣۶٧٠٠٠١,٣٧۵١۴٣,٢٠۶,۵۴۵١٩۶,٩٠٩١,٠٠۴١٢۵,۵٢٩,٨٨٠١٢۶,٠٣٢

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٢,۴١٢٨١,٧٢۴,٢٩۵١٩٧,١١٩٣۴٧,٧۶۶١٠۵,٢۶٨,١٢٩٣۶,۶٠٨,۶٧۶٠٠٠٣۴۶,۴٧٨١٠۴,٨۵٨,٧٧٠٣۶,٣٣١,٢۵٧٣,٧٠٠١٢٨,٢۵٣,۵١۴۴٧۴,۵٣٨

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١٣,۴۶۴١۶٩,١٠٠,٧٨٧٢,٢٧۶,٧٧٣٠٠٠١٣,۴۶۴١۶٩,١٠٠,٧٨٧٢,٢٧۶,٧٧٣٠٠٠

مترنفتا
مکعب

٢١,٠٢٨٨٣,٨٣١,٢٢۵١,٧۶٢,٨٠٣٢٧۴,٩۴٩١٢٣,٠١۵,٨۴٣٣٣,٨٢٣,٠٨٣٠٠٠٢۶٧,٨۵١١١٩,٣١٨,٩٠١٣١,٩۵٩,۶٨٧٢٨,١٢۶١٢٨,٩٢۶,٩٣۶٣,۶٢۶,١٩٩

مترآيزوريسايکل
مکعب

٨,٨۵٢١٠۴,٨۴٣,٨٧٧٩٢٨,٠٧٨٢٨,٠۶٠١٩٩,٩١۶,۴۶۵۵,۶٠٩,۶۵۶٠٠٠٢۶,۴٨٧١٧٩,٨٩۵,٩١١۴,٧۶۴,٩٠٣١٠,۴٢۵١٧٠,٠۵۵,٧٣١١,٧٧٢,٨٣١

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢۵٣٢۶,۴٩٣,٢١۶٣٣,١٩۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠١,٢۵٣٢۶,۴٩٣,٢١۶٣٣,١٩۶

٣١,۴۵۵,١۵٨٣٩۵,٠٩٩,٧۵٣٠٣٨۵,٣١٨,٠٨۴۴١,٢٣۶,٨٢٧جمع كـل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۵٨,١٠۶٩٩,٢٠٩,٢٩٠۵,٧۶۴,۶۵۵۴۶٨,٠٧٩١۵٠,۴٩٢,۶٢۶٧٠,۴۴٢,۴٣٨۴٧۶,٣٠۶١۴۴,٨٢٩,۴۶٩۶٨,٩٨٣,١۴۵۴٩,٨٧٩١۴۴,٨٢٩,۴۴٧٧,٢٢٣,٩۴٨متر مکعبنفت خام

٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣٩٣,١٧٩١۵١,٩٣٢,٣٠٢١۴,١۵۶,٩٠٠٨۵,٣۴٣١۴٧,٢٣٩,۶۶٨١٢,۵۶۵,٨٧۵١۶,۴٠١١۴٧,٢٣٩,۶٨١٢,۴١۴,٨٧٨متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ١,٠٧۵١۴٨,۶٧٣,۴٨٨١۵٩,٨٢۴١۶,٣٢٨٢٣٠,٧١٣,١٩٢٣,٧۶٧,٠٨۵١۶,٧٧٣٢٢۵,٣۶١,۶۵٣٣,٧٧٩,٩٩١۶٣٠٢٣٣,٢٠٣,١٧۵١۴۶,٩١٨متر مکعبماده افزودني

۶,٧۴٨,٣٣٢٨٨,٣۶۶,۴٢٣٨۵,٣٢٩,٠١١٩,٧٨۵,٧۴۴جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:



دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,٧۴٨,٣٣٢٨٨,٣۶۶,۴٢٣٨۵,٣٢٩,٠١١٩,٧٨۵,٧۴۴جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۴٩,٨٧٩١۴۴,٨٢٩,۴۴٧٧,٢٢٣,٩۴٨٢,٠٨٨,٧٠٨١۵٧,٩٠۵,۵۶١٣٢٩,٨١٨,۶٠٩٢,٠٩٢,١۴١١۵٧,۶٠٨,٣۴۴٣٢٩,٧٣٨,٨٧٩۴۶,۴۴۶١۵٧,٢۵٠,٩۵٨٧,٣٠٣,۶٧٨متر مکعبنفت خام

١۶,۴٠١١۴٧,٢٣٩,۶٨١٢,۴١۴,٨٧٨٢٩۶,١١۶١۵٩,۵۴٣,٣٣٨۴٧,٢۴٣,٣٣۵٣٠١,٨٨٩١۵٨,٩٨۵,۶٨٠۴٧,٩٩۶,٠٢٨١٠,۶٢٨١۵۶,٣٩۶,٧٨٢١,۶۶٢,١٨۵متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ۶٣٠٢٣٣,٢٠٣,١٧۵١۴۶,٩١٨٣٠,٩۴۶٣٠۶,٨۵٣,٣٩٠٩,۴٩۵,٨٨۵٣٠,٣۴٠٣٠۶,٨٠٢,٠٧۶٩,٣٠٨,٣٧۵١,٢٣۶٢٧٠,۵٧٢,٨١۶٣٣۴,۴٢٨متر مکعبماده افزودني

٩,٧٨۵,٧۴۴٣٨۶,۵۵٧,٨٢٩٣٨٧,٠۴٣,٢٨٢٩,٣٠٠,٢٩١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٩,٧٨۵,٧۴۴٣٨۶,۵۵٧,٨٢٩٣٨٧,٠۴٣,٢٨٢٩,٣٠٠,٢٩١جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ
خرید
مواد
اولیه

برآورد دوره ٩ 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 ١۴٠١مشخص 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 تا سه ماھه اول ١۴٠١ 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
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١,٩٠۵,١٨۵۵٨٩,٨۵٨١,٨١۶,٩٧٢٧٩٠,۵۴٣٢۵٢,۶۴٣١,٢۴٣,۵۴۴ھزینه حقوق و دستمزد

٢٣۴,٠٣۴۶۴,٠۵٣١٣٢,۴٠۶٣٢,١٨۴٩,٠۵۵۴۶,١٨٣ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز و
سوخت)

٣,٢۵٢,٣٨٠١,٠۵٩,٧١٠٣,۴٩٣,٢۴٧٢٣٨۴۴٠



ھزینه ھای اداری، عمومی و فروشھزینه سربارشرح

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٣/٣١

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

٣٢٠,٩١۶٩٨,۴٨۴٣,٣١۶,١٨۴٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

٨۶٢,۵١٩٣٣۴,٣٣٩١,۴٢٨,٣٢۶۴,٣٩۵,٣٢٣١,١٩۶,١۴٣٣,١٠۶,۴۶٠سایر ھزینه ھا

۶,۵٧۵,٠٣۴٢,١۴۶,۴۴۴١٠,١٨٧,١٣۵۵,٢١٨,٢٨٨١,۴۵٧,٨٨۵۴,٣٩۶,١٨٧جمع

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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣٠۶٢٨٨٢٨۵تعداد پرسنل تولیدی شرکت

۶٨٣۶۴٨۶۴٨تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نوع ارزشرح

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

٠٠٠٠٠٠يورومنابع ارزی طی دوره

٣١,۵۶۵,٢٠۶٢,٠۶۴,٠٨٠٢,۶۵٨,٢٨٣١٧۵,٨۴٠٢,۵۶٨,٢٨٣١٧۵,٨۴٠درھممنابع ارزی طی دوره

٣۴٢,۵۶۵٩٠,٨۵۴٠٠٠٠يورومصارف ارزی طی دوره

٣۴,٣۶١,٨٠٨٢,٢۴۶,٩۵٣٢,۶۵٨,٢٨٣١٧۵,٨۴٠٢,۶۵٨,٢٨٣١٧۵,٨۴٠درھممصارف ارزی طی دوره

۴٩٠,۵۴۴١٣٠,١٠٠۴٩٠,۵۴۴٨٧,۵٣٠۴٩٠,۵۴۴١١٨,۶۵٨يوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٢,٢۴٩٢,٩۴١١٢,٢۴٩٩١١١٢,٢۴٩٢,٨١٢دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٨۶٩,١۶٩٢٣٠,۵١٨٩٧٨,٣۴٩٢۶٩,١٣۶٩٧٨,٣۴٩٢٣۶,۶۵٣يوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴,٨٧٢,۵٠٨١,١٧٠,٠۵٠۵,٢۵٨,٢٧٢١,٣٧٢,۶٧٧۵,٢۵٨,٢٧٢١,٢٠٧,٠٠۵دالربدھی 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 ١۴٠١/٠٣/٣١ - میلیون

ریال

ھزینه ھای برآوردی
تکمیل طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠١/٠٣/٣١

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 یورو٣,۶٨٢,٧٣٨۵,١٢٠,٢٠۶۵۴۶٠٩۵١۴٠١/١٠/٠١۵یورو٨٠,٨٠٢,٩۴۴٣٢,٠٠٠,٠٠٠

گوگردزدايي از محصوالت
میان تقطیر واحدھاي

جانبي

تولید نفت گاز١۶,۴۶٣,٨٠٣٣۶,٢۶٨,۴٩٩۴۴۴٨٧۵١۴٠١/١١/٠١دالر۵٢,٧٣٢,٣٠٢٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠

٠٠١٢٣,٠۴٢٠٠٠٠٠ساير

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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نام 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

٢٠۴٣,۴٠٩١۴٠١/١٢/٢٩٠٢٠۴٣,۴٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠

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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۵٣,٠۵٢٨,٧٣٣۶١,۵١٨درآمد توزين و بارگیري

٩٩,٩٩٩٢٧,٠۶٢١٠٢,٩٣٧درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتیلیتي( آب و برق و گاز )

٢,۶١٢٠٠سود حاصل از فروش کاالي مازاد و ضايعات

٠٠٠درآمد ناشي از برگشت ذخیره کاھش ارزش موجودي فرآورده ھا و نفت خام سال ٩٨

٠٠٠تعديل نرخ نفت خام و فروش فرآورده ھاي اصلي اسفند ٩٨

٢٢٧,۵٠٣٠٠تعديل نرخ نفت خام و فرآورده ھاي اصلي و ذخیره سرک سالھاي ١٣٩٨ و ١٣٩٩

٠١٠ساير

٣٨٣,١۶۶٣۵,٧٩۶١۶۴,۴۵۵جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٧,۶٧۶٠٠ساير

٧,۶٧۶٠٠جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١

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

١٨۶,٣٠۴,٠٠٠٠٠۶,٣٠۴,٠٠٠۶,٣٠۴,٠٠٠٠٢۵۴,١٩١تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

۶,٣٠۴,٠٠٠٠۶,٣٠۴,٠٠٠۶,٣٠۴,٠٠٠٠٢۵۴,١٩١جمع

٠انتقال به دارایی

٢۵۴,١٩١ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ٩ 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

٠٠٠٠٠٠٠١,٩١۵,٠٧۵تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١,٩١۵,٠٧۵جمع

٠انتقال به دارایی

١,٩١۵,٠٧۵ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ٣ ماھه اول سال ١۴٠١ بمنظور تامین نقدینگی پروژه ھای کیفی سازی اقداماتی در خصوص اخذ وام از بانکھای داخل صورت گرفته 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 سرمایه ثابت و در گردش ریالی از بانکھای داخلی درمرحله تصویب 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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴,٨١٩,۴٠٩١,١۴٧,٢٢۵١,١٨۵,٩۶٢سود سپرده ھاي بانکي

۴,٨١٩,۴٠٩١,١۴٧,٢٢۵١,١٨۵,٩۶٢جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٣/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

(١,۵٧٩,٠٨۴)(٣٩١,٠٣۴)(١,۴۵٣,۵۶٣)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

١٣٠,٨٩٧٢١,٩١۵٠سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي

٣٧,۶٣٣٧,۵٨۴٨,١٣٣ساير

(١,۵٧٠,٩۵١)(٣۶١,۵٣۵)(١,٢٨۵,٠٣٣)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

٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢,٧٢٧,٧٩٢٢٧,٢٧٧,٩٢١٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برآورد دوره ٩
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

١-میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۵٧/٨٣ دالر در بشکه در ٣ ماھه اول سال ١۴٠٠ به ٩٧/۴٨ دالر در ھر بشکه در دوره جاری افزایش داشته است . ٢-مقدار فروش فرآورده ھای اصلی براساس گزارش تسھیم فروردین و اردیبھشت اعالمی از سوی شرکت
ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران و فروش خرداد ماه براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ٣ –نرخ نفت خام و فرآورده ھای اصلی براساس نامه شماره ٨٣٨۴ مورخ ٢٢/۴/١۴٠١ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت
بر مبنای دستورالعمل سال ١۴٠٠ ( براساس نرخھای مندرج در نشریه پلتس ) لحاظ گردیده 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 ٢١٧١۶۶ ریال در سال قبل به ٢۴۶٣۵۵ ریال در دوره جاری افزایش یافته است .۶ -بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ٨٠٢٧٧ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته
، در صورتھای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بھا یابی گردیده 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.»


