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نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل

پااليش نفت شیرازبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت ھاي مالي شرکت پااليش نفت شیراز (سھامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاريخ 31 شھريور 1401 و صورت ھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريان ھاي نقدي براي دوره ي مالي شش ماھه منتھي به تاريخ 

مزبور و يادداشتھاي توضیحي يک تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است. 
                        

بند مسئولیت ھیئت مدیره در قبال صورتھای مالی

 
                            2. مسئولیت تھیه صورت ھاي مالي ياد شده طبق استانداردھاي حسابداري، با ھیأت مديره شرکت است، اين مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلھاي داخلي مربوط به تھیه صورت ھاي مالي است به گونھاي که اين صورت ھا، 

عاري از تحريف با  اھمیت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد. 
                        

بند مسئولیت حسابرس

 
                            3. مسئولیت اين مؤسسه، اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردھاي حسابرسي است. استانداردھاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيین رفتار حرفه اي را رعايت و 

حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اھمیت در صورت ھاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 
حسابرسي شامل اجراي روش ھايي براي کسب شواھد حسابرسي در باره ي مبالغ و ديگر اطالعات افشا شده در صورت ھاي مالي است. انتخاب روش ھاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرھاي تحريف با  اھمیت ناشي از تقلب يا 
اشتباه در صورت ھاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرھا، کنترل ھاي داخلي مربوط به تھیه و ارايه صورت ھاي مالي به منظور طراحي روش ھاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظھار نظر نسبت به اثربخشي کنترل ھاي داخلي 

شرکت، بررسي مي شود. حسابرسي ھمچنین شامل ارزيابي مناسب بودن رويه ھاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردھاي حسابداري انجام شده توسط ھیأت مديره و نیز ارزيابي کلیت ارايه صورت ھاي مالي است.  
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواھد حسابرسي کسب شده، براي اظھارنظر نسبت به صورت ھاي مالي، کافي و مناسب است 

                        



اظھار نظر

 
                            4. به نظر اين مؤسسه، صورت ھاي مالي ياد شده در باال، وضعیت مالي شرکت پااليش نفت شیراز (سھامي عام) به تاريخ 31 شھريور 1401 و عملکرد مالي و جريان ھاي نقدي شرکت را براي دوره ي مالي شش ماھه منتھي به تاريخ 

مزبور، از تمام جنبه ھاي با اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دھد. 
 

                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            5. توجه استفاده کنندگان از صورت ھاي مالي را به مندرجات يادداشت ھاي توضیحي شماره 4-3 ، 9 ، 2-2-3-19 صورت ھاي مالي را، به ترتیب، در خصوص "ترکیب و نرخ فروش فرآورده ھاي اصلي و نرخ و وضعیت خريد نفت خام (در 

اعالمیه ھاي دريافتي تا تیر سال جاري، عبارت "علي الحساب" قید گرديده و به جھت عدم دريافت اعالمیه ھاي مرداد و شھريور، وارده ي نفت به انبارھا در مدت ياد شده، مستند به اسناد داخلي شرکت، قیمت گذاري و ثبت حساب ھا شده است)"، "ضايعات 
غیر عادي" و "مغايرت در کاالي اماني نزد شرکت ملي پخش فرآورده ھاي نفتي در رابطه با سرک يا کسري فرآورده ھاي اصلي"، جلب مي نمايد. اظھار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند  "تعديل" نشده است.

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            6. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیأت مديره شرکت است. "ساير اطالعات" شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است. اظھارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت ھاي مالي، در برگیرنده اظھارنظر نسبت به "ساير اطالعات " 

نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت ھاي مالي، مسئولیت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطالعات" به منظور شناسايي مغايرت ھاي با اھمیت آن با صورت ھاي مالي يا با اطالعات کسب شده در فرآيند 
حسابرسي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در " ساير اطالعات" وجود دارد. بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

 
                        

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 
                            7. به موجب رسیدگي ھا، حق بیمه دارايي ھاي ثابت و موجودي مواد و کاال، ظرف مھلت 60 روزه از تاريخ شروع بیمه نامه (01/04/1401)، پرداخت نشده است. براساس مفاد قرارداد مبادله شده با شرکت "بیمه رازي"، نامبرده اختیار فسخ 

يک طرفه قرارداد في مابین را دارا مي باشد.
8. به شرح يادداشت  توضیحي شماره 3-13 صورت ھاي مالي، آخرين پیش بیني تاريخ بھره برداري از پروژه ھاي در جريان تکمیل، با اولین برآورد منتشره در اين ارتباط، انحراف نامساعد بیش از دو سال داشته، ضمن آنکه، تأمین مخارج برآوردي تکمیل پروژه ھاي 

مورد بحث، از طريق اخذ تسھیالت بانکي، در حال پي گیري مي باشد.
9. ذخیره لحاظ شده در حساب ھا، بابت "تعھدات به صندوق  بازنشستگي مربوط به کارکنان رسمي نفت"، متکي به گزارش کارشناس رسمي "آکچوئري"  نمي باشد.

10. باتوجه به عدم معرفي نماينده توسط احد از اعضاي حقوقي ھیأت مديره، صورت ھاي مالي مورد گزارش، به تأيید چھار عضو از پنج عضو ھیأت مديره شرکت، رسیده است.
11. در خصوص ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار، مفاد بندھاي 1 ، 2 و 5 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکت ھاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بھادار، موضوع به ترتیب، "افشاي گزارش فعالیت ھیأت مديره، گزارش 
تفسیري و صورت ھاي مالي ساالنه حسابرسي شده حداقل10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي"، "افشاي صورت ھاي مالي ساالنۀ حسابرسي شده بالفاصله پس از صدور گزارش حسابرسي" و "افشاي فوري اطالعات با اھمیت"، و مفاد ماده 5 دستورالعمل 

انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران، موضوع "پرداخت سود تقسیم شده ي مصوب مجمع عمومي طبق برنامه ي اعالمي با رعايت مھلت مقرر در اصالحیه ي قانون تجارت"، مفاد ماده 5 آيین نامه خريد، نگھداري و عرضه سھام خزانه، موضوع"عدم 
تعلق سود نقدي به سھام خزانه" و ھمچنین اجراي کامل مفاد "دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت ھاي پذيرفته شده در بورس اوراق بھادار تھران و فرابورس ايران مصوب 27/04/1397"، رعايت نشده است.

 
                        

30آبان1401



موسسه حسابرسي دش و ھمکاران

زمانشماره عضویتامضاء كنندهسمت

Saeed Rabiee [Sign9017911401/08/30]شريک موسسه دش
16:46:43

Seyed Hosein Arabzadeh [Sign8005281401/08/30]مدير موسسه دش
16:48:25

 

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 ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

٢٢۵,٧٣٧,٢۶١١١٧,٠٨٧,٧١١٣١٣,۵٣۶,٧٨۶٩٣درآمدھای عملیاتی

(٨١)(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)(١٠٣,٩۶۵,٠۶١)(١٨٨,١٧٣,٣۵٣)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣٧,۵۶٣,٩٠٨١٣,١٢٢,۶۵٠٣١,٩۶٩,۴٩۴١٨۶سود (زيان) ناخالص

(٧١)(۵,٢١٨,٢٨٨)(١,۵۵٨,٠۵۴)(٢,۶۶٣,٩٣٣)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۵۴۴,۵١١۵۴,٩٨۴٣٨٣,١۶۶٨٩٠ساير درآمدھا

--(٧,۶٧۶)٠(١,۴٢۴,۵٣۴)سایر ھزینه ھا

٣۴,٠١٩,٩۵٢١١,۶١٩,۵٨٠٢٧,١٢۶,۶٩۶١٩٣سود (زيان) عملیاتي

۴٧(١٣٠,۶۵۴)(٢٨٢)(١۵٠)ھزينه  ھاى مالى

٢,١٨۴,٨۴۵٢,١٣۴,۵٣۵۴,٨١٩,۴٠٩٢سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(٧۵)(١,٢٨۵,٠٣٣)(٣۵٨,۶٠٧)(۶٢٨,٠۵٧)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٣۵,۵٧۶,۵٩٠١٣,٣٩۵,٢٢۶٣٠,۵٣٠,۴١٨١۶۶سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١٩٧)(٣,٢۵٢,۴٩٧)(٢,۵٣٣,۶۵۶)(٧,۵١٣,١۴٣)سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

٢٨,٠۶٣,۴۴٧١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١۵٨سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٢٨,٠۶٣,۴۴٧١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١۵٨سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,٣٩٩٨١٩٢٣,٠١٠١٩٣عملیاتی (ریال)

(٩)١۵۴١۶٩٣,۵۵۶غیرعملیاتی (ریال)

٢,۵۵٣٩٨٨٢۶,۵۶۶١۵٨ناشی از عملیات در حال تداوم



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

٢,۵۵٣٩٨٨٢۶,۵۶۶١۵٨سود (زيان) پايه ھر سھم

٢,۵۵١٩٨٧٢۶,۵۴٧١۵٨سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١١,٠٠٠,٠٠٠١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩سرمایه

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات بیش از ٣٠ درصدی سود عملیاتی شرکت نسبت به دوره مشابه سال گذشته: باتوجه به افزایش بیش از ۵٠ درصدی قیمت نفت خام نسبت به دوره مشابه سال گذشته، این مھم باعث افزایش نرخ فروش فرآورده ھای اصلی (درآمدھای عملیاتی) گردیده است که به عنوان
مثال کرک اسپرد فرآورده ھای بنزین حدود ٢٢درصد ، نفت گاز ۴٨درصد و سوخت سنگین ھوایی ۴۵درصد می باشد و از طرفی افزایش ١۵ درصدی نرخ تسعیر ارز نیز ھمزمان تاثیر مثبتی بردرآمدھای عملیاتی داشته، لذا با عنایت به ھمین دالیل مذکور افزایش درآمدھای عملیاتی در محدوده

بیش از ٣٠ درصدی دور از انتظار نخواھد بود.

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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 ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی شده

٢٨,٠۶٣,۴۴٧١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١۵٨سود (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

٢٨,٠۶٣,۴۴٧١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١۵٨سود (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 ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٢۶,٨٩١,۴٢٨٢١,٣٧٨,٨٣٠٧,۴٣٧,۵٧٠٢۶دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

۵۶٨,۵٩۴۵۶٨,۵٩۴۵٢١,۶١٩٠دارایی ھای نامشھود

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

(١)٩۴,۵٨۶٩۵,۴۴۶٨٧,٩٩٢دریافتنی ھای بلندمدت

١۵,١۵٠١۵,١۵٠١۵,١۵٠٠سایر دارایی ھا

٣٢,۴٠٧,١۴٧٢۶,٨٣٣,٨۶۵١٠,٨٨٠,٧٢۵٢١جمع دارایی ھای غیرجاری



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

دارایی ھای جاری

٣,٣۶٩,٩١٨۶٠٢,٧٣٧۵٣٢,٨۶٧۴۵٩سفارشات و پیش پرداخت ھا

۶٢,٨٧٣,۶٢٩٣٩,٢۶٧,٧۵٩١۵,۴٣٩,٠٧٠۶٠موجودی مواد و کاال

١٣,۵٣٠,٠٣٩٢,٩٨٠,٧٠٣١,١۵۴,۶٠٧٣۵۴دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(۵٠)٩,۴۵٧,٢٢٧١٨,٩٢۵,٣٨۶١۶,٠۶٠,١٨٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴,٣۴٨,٧٩٧١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵١٨٩موجودی نقد

٩٣,۵٧٩,۶١٠۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶۴٨

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٩٣,۵٧٩,۶١٠۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶۴٨جمع دارایی ھای جاری

١٢۵,٩٨۶,٧۵٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١۴٠جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٩٧١سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

۵٧,٣٢۶٢۶,١٢۶۴,٩٣۶١١٩صرف سھام خزانه

١,١٠٠,٠٠٠١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵٩٧١اندوخته قانونی

(٩٩)١۴,۴٠٢٢,٨۶١,۵۴١٢,٨۶١,۵۴١ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجدیدارزيابی دارایی ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

(١)٣۴,٢۵٧,٧۶٠٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢١,٩٠٨,٢١١سود (زيان) انباشته

٠(۶٧,٢۴٢)(١٢٣,۴٧١)(١٢۴,٠۵٨)سھام خزانه

۴۶,٣٠۵,۴٣٠٣٨,۵۶١,٣٧٠٢۵,٨٣٧,٧۵٠٢٠جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

(٢)۴,۴١٠,۴٠٠۴,۵٢٠,٣٨۵۴,٠۶٧,٨١١پرداختنی ھای بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

١,٩٧۴,١۴١١,۴۴١,٠٠٣٩٨۶,٠٨٣٣٧ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۶,٣٨۴,۵۴١۵,٩۶١,٣٨٨۵,٠۵٣,٨٩۴٧جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

٢٩,٩۵٨,٨۶۴٢٨,۶۶۴,۵٢۴٧,۴١٩,٠٢٣۵پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٨,٣١۶,۴٩۵٢,٧١۶,٢٩١٣,۵٩١,۴٢٠٢٠۶مالیات پرداختنی

١٨,٩١٨,۶۵٩٨٩,٣۴۶۶٣,٣٠٩٢١,٠٧۵سود سھام پرداختنی

۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٣٠۴,٠٠٠٠٩تسھیالت مالی

٧,۵۶٢,٢٣٢۶,٧٨۶,٩۶۶٢,۵۶٩,٢۵٠١١ذخایر

١,۶٨۶,١٨٠١,٠٣١,٣١٧٩٨۵,٨۵۵۶٣پیش دریافت ھا

٧٣,٢٩۶,٧٨۶۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۶١

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠١/٠١تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی شده

٧٣,٢٩۶,٧٨۶۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۶١جمع بدھی ھای جاری

٧٩,۶٨١,٣٢٧۵١,۵۵٣,٨٣٢١٩,۶٨٢,٧۵١۵۵جمع بدھی ھا

١٢۵,٩٨۶,٧۵٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١۴٠جمع 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 ۶ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

٢٨,٠۶٣,۴۴٧٢٨,٠۶٣,۴۴٧سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠١/٠۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٨,٠۶٣,۴۴٧٠٢٨,٠۶٣,۴۴٧سود (زيان) جامع دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠١/٠۶

(٢٠,٣۵٠,٠٠٠)(٢٠,٣۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠(٧,١٢۵,٣١٢)٠(٢,٨۴٧,١٣٩)٩,٩٧٢,۴۵١٠افزایش سرمایه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان



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

(١٢٣,۵۶٢)(١٢٣,۵۶٢)خرید سھام خزانه

١٢٢,٩٧۵١٢٢,٩٧۵فروش سھام خزانه

٣١,٢٠٠٣١,٢٠٠سود (زیان) حاصل از فروش سھام خزانه

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

٠(٩٩٧,٢۴۵)٩٩٧,٢۴۵تخصیص به اندوخته قانونی

٠٠٠تخصیص به سایر اندوخته ھا

۴۶,٣٠۵,۴٣٠(١٢۴,٠۵٨)١١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۵٧,٣٢۶١,١٠٠,٠٠٠١۴,۴٠٢٠٠٣۴,٢۵٧,٧۶٠مانده در ٣١/١۴٠١/٠۶

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 ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

--٩,٢۴۴,٧١١٢۶,٩٢۶,۶٢۶(٧٣,٨٧٩)نقد حاصل از عملیات

(١۵)(۴,١٢٧,۶٢۶)(١,۶۵٧,٢٠۵)(١,٩١٢,٩٣٩)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

--٧,۵٨٧,۵٠۶٢٢,٧٩٩,٠٠٠(١,٩٨۶,٨١٨)جریان  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

(٣٧)(١۴,٠٣٢,٨۶۵)(٣,٧٣٣,۴٧٧)(۵,١١٢,۴۵۶)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

--(۴۶,٩٧۵)(١٧,٣٨٠)٠پرداخت ھای نقدی برای خرید دارایی ھای نامشھود

٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای بلندمدت

٨۶(١,٩۵٧,۴۵١)(۴۴٠,٠٠٠)(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

٩,٩۶٨,١۵٩۴,٠٢۵,٠٠٠۴,۴٧٨,٩٢١١۴٨دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٩۴(٧,٣۴۴,١٢٠)(٨,٨٩٠,٠٠٠)(۵٠٠,٠٠٠)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

١,٩٩٧,٣١٧١,۶٩۴,۶۴۴۴,۶٨۴,۵٣٢١٨دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

--(١۴,٢١٧,٩۵٨)(٧,٣۶١,٢١٣)۶,٢٩١,۴٧۶جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

۴,٣٠۴,۶۵٨٢٢۶,٢٩٣٨,۵٨١,٠۴٢١,٨٠٢جريان 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



درصد تغییرتجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجدید ارائه شده دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٣١,٢٠٠١۴,١۴۴٢١,١٩٠١٢١دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

(۴)١٢٢,٩٧۵١٢٧,٩٣٧٢۴٢,۶٩٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه

(٣٢)(٢٩٨,٩٢۶)(٩٣,٣٠٣)(١٢٣,۵۶٢)پرداخت ھای نقدی برای خرید سھام خزانه

٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠٠دریافت ھای نقدی حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھای نقدی بابت اصل تسھیالت

۴٧(١,٢۶۶)(٢٨٢)(١۵٠)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

(۴٢٧)(١۴,۴٩٣,٢٢۵)(٢٨٨,۶٠٢)(١,۵٢٠,۶٨٧)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(۵٢١)(٨,۵٢٩,۵٣٠)(٢۴٠,١٠۶)(١,۴٩٠,٢٢۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۵١,۵١٢(١٣,٨١٣)٢,٨١۴,۴٣۴خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

٢٩,۶١١٢۶٩١٩۵١٠,٩٠٨تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴,٣۴٨,٧٩٧١,۴٣٩,۵٠١١,۵٠۴,٧۵٢٢٠٢مانده موجودی نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدی

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

دالیل تغییرات اطالعات واقعی دوره منتھی به ٣١/١۴٠٠/٠۶

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
قیمت
گذاری

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

تعدادمبلغ فروش
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

٣١٣,٧۶٩٢٩,۴٧۴,٩٨۵۵۶۵,٩۴۶۵۵۵,۶٧۴١١۶,۶٨۵,٧٢٢۶۴,٨٣٩,٢٢٢(۶٣,٧٣٧,٨٢٢)١,١٠١,۴٠٠٢١۴,٨٨٧٢۵٢,٢٠۶١٨۶,٣۶۵,۵۵٨۴٧,٠٠٢,۵١٢(۴٣,٣٨٣,۵٠١)٣,۶١٩,٠١١٢۶۴,٨٨٩٢۵٣,٩۴۴١۴٢,١۴۶,٩۵۴٣۶,٠٩٧,٣۶۶



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

تعدادمبلغ فروش
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

مترنفت سفید
مکعب

نرخھای۴٣۵,۴٣
جھانی

١۴,٨۵٨١,٣٧٠,۵۴٣٣١,١٢٧٢٣,٣١۴١٢٠,١٧٧,٩١٩٢,٨٠١,٨٢٨(٢,۴٣٠,٠٢٩)٣٧١,٧٩٩١٧,١٣٨٢,١٩٨٢٠٨,۶۵۶,٩۶١۴۵٨,۶٢٨(٣٢۵,٣۵٠)١٣٣,٢٧٨١٩,۴۶٣١۶,٨٧۶١٩٧,۶۴۵,۵٣٢٣,٣٣۵,۴۶۶

مترنفت گاز
مکعب

نرخھای١,١٧٠,٩٢٠
جھانی

۵٩٠,٧۶٨۵٩,٠٧٣,٠۶۴١,١٨۴,١٨۵١,١۵٨,۵١٨١٢١,١٣١,۶٩٢١۴٠,٣٣٣,٢۴۶(١٢۵,١١٧,٩٣۴)١۵,٢١۵,٣١٢۵۵٣,٢۶٧۵۴١,٠١١٢١٨,۵٩٠,١٢٨١١٨,٢۵٩,۶۶۴(٩۶,۵٠٧,۵٧۵)٢١,٧۵٢,٠٨٩۶٣۴,٠۴٣۶۴۶,۵۶١٢٠٨,٠١٠,٢۴٣١٣۴,۴٩١,٣١١

مترنفت کوره
مکعب

نرخھای٧٣٠,٠٠٠
جھانی

١٧,۵٨١١,۴٣٨,۵٧٨۴٧١,٧٢٢١۴٨,٩٠٩١٠٣,١۴٢,٢۶٨١۵,٣۵٢(١٢,٧٠٨,٠٨٨)٨,٨١٢,۶۵٠,٧٢۴٢٣٠,٧۴٢٧۶,۵۴١١١٧,٠٢٢,٠٩٣٨,٩۵۶,٩٨٨(٧,٧۵۴,٣۴۶)١,٢٠٢,۶۴٢٢۴٠,٩٨٣١٠٠,٩٠٣١٠١,۴٠١,۴٢۵١٠,٢٣١,٧٠٨

مترگاز مايع
مکعب

نرخھای٧٢۵,٩۶
جھانی

٢٧,۴۵٧١,٩١٨,۴۴٢۶۶,٣١١۶۴,۴١۴٨۶,٧٨١,١٠٣۵,۵٨٩,٩١٨(۵,٠٣۴,٣٧۵)۵۵۵,۵۴٣٢٩,٨٢۴٣٠,٨۶٧١٠١,٩٢۶,۴۵٩٣,١۴۶,١۶۴(٢,۶۶۴,٠۴٢)۴٨٢,١٢٢٣٧,۵١٢٣٧,٣۵٨٨٣,١۴۴,٩۴٩٣,١٠۶,١٢٩

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٢٣٢,٢۶٨٢,٢٢۵١,٠۴٩١۶۴,۶٣۶,٧٩٧١٧٢,٧٠۴(۶٢,٠۵١)١١٠,۶۵٣٠١,٢۴٢٢١۶,٢٨١,٨٠۴٢۶٨,۶٢٢(٧٣,۴٧٠)١٩۵,١۵٢٠٠٠٠

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٢٨,١٢۶٢,٧٨٠,۵۶٨۴٢,۶٣٠۴٩,٩۴١١١١,۵٢۵,٧٨٠۵,۵۶٩,٧٠٩(۴,٣١٧,٩۴٢)١,٢۵١,٧۶٧٣۶,١۶۶٣١,١٣٧٢٢٢,۴٧٨,٣٧٠۶,٩٢٧,٣٠٩(۵,٢٣٨,۴٩۶)١,۶٨٨,٨١٣٣۴,٢۴۶٣۴,٠٨۵١٩٩,٣۴۶,٧۵١۶,٧٩۴,٧٣۴

مترحالل
مکعب

نرخ٠۵٠,١٧۵
بازار

٢,۶٨۴٢٣٠,۶٠۵١٣,۵۴١١٠,۴٧٠١٢١,٧٧٣,۶٣٩١,٢٧۴,(٧٩٣,٢١١)٩٧٠۴٨١,٧۵٩٧,۵۶٣١٢,١۶۴١٩٠,۶٠٠,۵۴٣٢,٣١٨,۴۶۵(١,۵٠۴,٨۶٨)٨١٣,۵٩٧۶۴١٨٠١۵۴,٧٢٧,٧٧٨٢٧,٨۵١

مترگوگرد
مکعب

نرخ۶۵٠,٣
بازار

١,٠٨٩۶٨,۵٢٧١,٨۴٠١,٣٣٩۶۶,٧۶٨,۴٨۴٨٩,۴٠٣(٧۵,۶٠٣)١٣,٨٠٠٩۵۴١,٢٧٧١۴٧,٣۵٠,٠٣٩١٨٨,١۶۶(١٢١,١٠١)۶٧,٠۶۵۶۵١۵۴٣۴٣,٩۶١,٣٢۶٢٣,٨٧١

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

نرخ٢٨٩,٠٨٠
بازار

١۵٠,١٨٢٩,۵٧٨,٣٣۴٣٢٢,۵٣٠٣۴٩,٠٩٩٧۵,۶۵۶,۵٣۶٢۶,۴١١,۶٢١(٢٣,٢٨٩,۴٨٧)٣,١٢٢,١٣۴١۵٣,۵۴٠١۴۵,۶٣١٩١,٩٨٣,٩١٨١٣,٣٩۵,٧١٠(١١,۴۵۴,۵٧٩)١,٩۴١,١٣١٢١۶,٩۶٠٢٢۵,٠٣٠٨٩,۵٢۶,۴٩٠٢٠,١۴۶,١۴۶

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٧۵٠,۵۴
بازار

٣,٨٩١٣۵٧,٩۶٠۵,٣٩١۴,٨۴۴٩۶,٧٢١,٣٠۵۴۶٨,۵١٨(۴٢۴,٧۵٩)۴٣,٧۵٩١١٠١١٠١٧٧,۵٢٧,٢٧٣١٩,۵٢٨(١۶,۶٨۶)٢,٨۴٢٧,٣٧۶٧,٣٧۶١١۴,۶٨٩,۵٣۴٨۴۵,٩۵٠

مترنفتا
مکعب

نرخ۴٣,٨٠٠
بازار

١٠۶,٨٩٧٨,١٩١,٠٠٢٢١١,٧۵٨٢١۵,٣۶٧٩٣,٠۶٩,٢٢۶٢٠,٠۴۴,٠۴٠(١۶,٠٢٩,۵۵٣)۴,٠١۴,۴٨٧١١٩,٣۴٩٩٧,٢٨۶١٢۴,٨۵١,٠۵٨١٢,١۴۶,٢۶٠(٩,۵٠٩,٢١٧)٢,۶٣٧,٠۴٣١٣١,۶۶۴١۵٠,٧٨١١٠٣,۴۵٣,٣٠٠١۵,۵٩٨,٧٩٢

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٧٨۶,٣۵
بازار

١٠,٩٧۵١,٠٨٣,١٣۴٢٧,۴٩٢١٨,٢۴٨١١٠,٣٧۶,۵٣۴٢,٠١۴,١۵١(١,۵٢٩,٧٣۴)۴٨۴,۴١٧١٩,١١۴١٩,۶۴٧١۶۵,١٨٣,۶٩٢٣,٢۴۵,٣۶۴(٢,۴٨٠,٩٧٣)٧۶۴,٣٩١٣٨,١٧١٣۶,٨٧٣١٢۵,٢٩٩,٩٧۶۴,۶٢٠,١٨۶

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)٩١,٠٩١١٩۴١٩٩٧٧,٩۴۴,٧٢۴١۵,۵١١(۶,٣١٢)٩,١٩٩١۴,٧۵١١۴,٧۵١٩٧,١٩٠,٠٨٩١,۴٣٣,۶۵١

جمع فروش
داخلی

١,٢۶٨,٣٠٠١١۵,۵۶٨,٠١٠٢,٩٧٩,٨٣٧٢,۶١٣,٠٢٨٢٨۵,٨۵٠,۵۴٠(٢۵۶,٣٣۶,٨٣٠)٢٩,۵١٣,٧١٠١,٣٨٢,٨۴٨١,٢١١,۵١۶٢١۶,٣۴٨,٨٩١(١٨١,٠۴٠,۵١۶)٣۵,٣٠٨,٣٧۵١,۶۴٠,٧٧٣١,۵٢۵,٢۶١٢٣۶,٧۵٣,١۶١

فروش
صادراتی:

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٢٧۶,٠۵۴٩٣,٧۵۴,٩٩۴٢۵,٨٨١,۴۴١(٢٣,۵۵٨,٧٧٧)٢,٣٢٢,۶۶۴٠۶٨,٠٣٨١٣٣,٣٨۴,٨٧٣٩,٠٧۵,٢۴٠(۶,٨٩٢,٩١٠)٢,١٨٢,٣٣٠٠٢٣۵,۴۴١١٠١,۴٠١,١٣٧٢٣,٨٧٣,٩٨۵

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٠
بازار

۵۴٧۵١,٠٧٨٠۵۴٧٩٣,٣٧٨,۴٢٨۵١,٠٧٨(۴٧,٩۶١)٣,١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قیر ۶٠/٧٠
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٨,٧٩٧۵۴١,٠۵۵٠٨,٩٩٢۶١,٧٩١,٣٧٠۵۵۵,۶٢٨(۵٩٩,٨٨۵)(۴۴,٢۵٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩

تعداد
فروش

تعدادمبلغ فروش
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

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٠
بازار

٩,٩٨٣٩٢٧,۵۶٨٠٩,٩٨٣٩٢,٩١۴,٧۵۵٩٢٧,۵۶٨(٨٣۶,٨٧٢)٩٠,۶٩۶٠١,٩٠٠١۶۴,٨٠۵,٢۶٧٣,٢٠٣٠٠٠٠(٢٣٩,٩٢٧)٣٣١٣,١٣٠

مترنفتا
مکعب

نرخ٠
بازار

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

جمع فروش
صادراتی

١٩,٣٢٧١,۵١٩,٧٠١٠٢٩٨,٠٨٨٢٧,۶٨۶,٢۴۶(٢۵,٢٣٠,۴۶٢)٢,۴۵۵,٧٨۴٠۶٢,٢(٧,١٣٢,٨٣٧)٩,٩٣٨٩,٣٨٨,٣٧٠۵۵,۵٣٣٠٢٣۵,۴۴١٢٣,٨٧٣,٩٨۵

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٣٧,۵۶٣,٩٠٨١,۶۴٠,٧٧٣١,٧۶٠,٧٠٢٢۶٠,۶٢٧,١۴۶(١٨٨,١٧٣,٣۵٣)٣١,٩۶٩,۴٩۴١,٣٨٢,٨۴٨١,٢٨١,۴۵۴٢٢۵,٧٣٧,٢۶١(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)١,٢٨٧,۶٢٧١١٧,٠٨٧,٧١١٢,٩٧٩,٨٣٧٢,٩١١,١١۶٣١٣,۵٣۶,٧٨۶جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩سال مالی ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالی ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٧/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۶/١٢/٢٩شرح

٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩١۴۵,٣۵٢,٩٩۴٣١٣,۵٣۶,٧٨۶٢٢۵,٧٣٧,٢۶١٢۶٠,۶٢٧,١۴۶مبلغ فروش

(٢۴١,۴۶٨,۴٩٢)(١٨٨,١٧٣,٣۵٣)(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 ۶
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 تارسیدن به ثبات نسبت کمی روند کاھش نسبت به شش ماھه اول داشته باشد.

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)شرح

٢٩٣,۵٨۵,۶٢۵٢٠۵,٩۶۶,٣۴٢٢٢٣,٣۵٨,٣٧۶مواد مستقیم مصرفی

٢٩٩,۶١٨٣۴۶,٨۵۶٣٢۶,۶٣٩دستمزدمستقیم تولید

۶,۵٧۵,٠٣۴۴,٨١٧,۶۴٧۵,٠٧۵,۴۴٨سربارتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٢١١,١٣٠,٨۴۵٢٢٨,٧۶٠,۴۶٣جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید



برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)شرح

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٢١١,١٣٠,٨۴۵٢٢٨,٧۶٠,۴۶٣جمع ھزينه ھاي تولید

٧٢٧,٠٩۴(١,٢۴٩,١۴۵)(١,۴۶٨,۶١٢)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢٩٨,٩٩١,۶۶۵٢٠٩,٨٨١,٧٠٠٢٢٩,۴٨٧,۵۵٧بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٨,٨٢٧,۶۵١٢۶,٢۵٢,٠٢۴۴٧,٩۶٠,٣٧١موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٣۵,٩٧٩,۴٣۶)(۴٧,٩۶٠,٣٧١)(٢۶,٢۵٢,٠٢۴)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢١٨٨,١٧٣,٣۵٣٢۴١,۴۶٨,۴٩٢بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢١٨٨,١٧٣,٣۵٣٢۴١,۴۶٨,۴٩٢جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

برآورد دوره ۶
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

باتوجه به اینکه بیش از ٩٨ %بھای تمام شده تولید فرآورده ھای 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 افزایش نرخ نفت خام دربازارھای جھانی درنتیجه افزایش تقاضای بازار و کاھش محدودیتھای ویروس کرونا ، رونق اقتصادی ،

تحوالت سیاسی و ثبات اقتصادی نسبی بازار پیش بینی می گردد عوامل بھای تمام شده ( خوراک ) روند ثابتی داشته باشد 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 ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

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

متربنزين
مکعب

٣٠,١٨٨١١۴,٧٠٣,٨٢٣٣,۴۶٢,۶٧٩٢١۴,٨٨٧١٨٨,٧٢٣,٠٩۶۴٠,۵۵۴,١۴٠١٩,۵٣١٧۶,٧٨٢,٩٠٩١,۴٩٩,۶۴٧٢۵٢,٢٠۶١٧٢,٠١۶,١٣۴۴٣,٣٨٣,۵٠١١٢,۴٠٠١٧٢,٠١٣,٣٠۶٢,١٣٢,٩۶۵

مترنفت سفید
مکعب

١٣,٢٠۶١٠۴,٢٢٨,٣٨١١,٣٧۶,۴۴٠١٧,١٣٨١٧٨,٢۴۵,۵٣۶٣,٠۵۴,٧٧٢(١,٣۵٧)١٠۴,٢٢٨,۴۴۵(١۴١,۴٣٨)٢,١٩٨١۴٨,٠٢٠,٩٢٨٣٢۵,٣۵٠٢۶,٧٨٩١۴٧,٩٨٧,٠١٠٣,٩۶۴,۴٢۴

مترنفت گاز
مکعب

۶٣,٩۶۶١٠٨,٠٠٠,٩۵۴۶,٩٠٨,٣٨٩۵۵٣,٢۶٧١٨۶,٧٧٠,١١۶١٠٣,٣٣٣,٧۴٢١,٣۵٧٧۶,٧٨٢,۶٠٩١٠۴,١٩۴۵۴١,٠١١١٧٨,٣٨٣,٧۵٧٩۶,۵٠٧,۵٧۵٧٧,۵٧٩١٧٨,٣٨٢,۶٨١١٣,٨٣٨,٧۵٠

مترنفت کوره
مکعب

٧۵,٩١۵٨۵,٣۴١,١٣٢۶,۴٧٨,۶٧٢٢٣٠,٧۴٢١٠۶,۵۶۶,٨٠۶٢۴,۵٨٩,۴٣٨٣٠٧٨,٢۶۶,۶۶٧٢,٣۴٨١۴۴,۵٧٩١٠١,٣٠٩,٧٠۶١۴,۶۴٧,٢۵۶١۶٢,١٠٨١٠١,٣١٠,٢۵٠١۶,۴٢٣,٢٠٢

مترگاز مايع
مکعب

٢,٨۶٢٧٨,١۵٧,٢٣٣٢٢٣,۶٨۶٢٩,٨٢۴٨٧,٠٨٨,٧۵۴٢,۵٩٧,٣٣۵٠٠٠٣٠,٨۶٧٨۶,٣٠٧,١٢۴٢,۶۶۴,٠۴٢١,٨١٩٨۶,٢٩٩,۶١۵١۵۶,٩٧٩

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٢,١٧٣۵٩,١٧٧,٨۵٣٧٢٠,٣٧٢٠٠٠(٢١۵)۵٩,١٧۶,٧۴۴(١٢,٧٢٣)١,٢۴٢۵٩,١۵۴,۵٨٩٧٣,۴٧٠١٠,٧١۶۵٩,١٨٠,۵٧١۶٣۴,١٧٩

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

٩,۶۶۴٨۶,۴۶١,۶١٠٨٣۵,۵۶۵٣۶,١۶۶١٩٠,٠٩٢,٧٩۴۶,٨٧۴,٨٩۶٠٠٠٣١,١٣٧١۶٨,٢۴٠,٢٢٩۵,٢٣٨,۴٩۶١۴,۶٩٣١۶٨,٢۴٠,٩٩٩٢,۴٧١,٩۶۵

مترحالل
مکعب

١۵,٠٧٢٧۵,٧۵٧,۵۶۴١,١۴١,٨١٨٧,۵۶٣١۶٢,٨۴۶,۶٢٢١,٢٣١,۶٧(٨,٨٩٩)٠٩۵,٧۵٧,۵٠١(۶٧۴,١۶۶)١٢,١۶۴١٢٣,٧١۴,٨٩۶١,۵٠۴,٨۶٨١,۵٧٢١٢٣,۶۵٩,۶۶٩١٩۴,٣٩٣

مترگوگرد
مکعب

٧٧٣۵۶,٣۵٣,١۶٩۴٣,۵۶١٩۵۴١٢۵,٨۶٧,٩٢۵١٢٠,٠٧٨٠٠٠١,٢٧٧٩۴,٨٣٢,۴٢٠١٢١,١٠١۴۵٠٩۴,۵٢٨,٨٨٩۴٢,۵٣٨

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٣,۵٢٣٨١,٣٢٩,۵۴٩٢٨۶,۵٢۴١۵٣,۵۴٠٧٨,۵٩٣,٨٢۶١٢,٠۶٧,٢٩۶(٣٠)٨١,٣٣٣,٣٣٣(٢,۴۴٠)١۴۵,۶٣١٧٨,۶۵۴,٨١٣١١,۴۵۴,۵٧٩١١,۴٠٢٧٨,۶۵٢,٩۵۶٨٩۶,٨٠١



دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

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

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١١٠١۵٢,١٠٠,٠٠٠١۶,٧٣١٠(۴۵)١١٠١۵١,۶٩٠,٩٠٩١۶,۶٨۶٠٠٠

مترنفتا
مکعب

۵۶,١۴٨٧۴,۴٣١,٢١٧۴,١٧٩,١۶۴١١٩,٣۴٩١٠۶,۶٧۶,٣٩۴١٢,٧٣١,٧٢١(١٠,۴١٧)٧۴,۴٣٣,٨١٠(٧٧۵,٣٧٧)٩٧,٢٨۶٩٧,٧۴۴,٩۶٨٩,۵٠٩,٢١٧۶٧,٧٩۴٩٧,٧۴١,۵۵۵۶,۶٢۶,٢٩١

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٧٩٨٣,٨٢۵,٧٢٢۵۵٩,٨٧٢١٩,١١۴١۴١,١٠١,١٣٠٢,۶٩٧,٠٠٧٠٠٠٢١,۵۴٧١٢۶,٢٧٧,۴۴٠٢,٧٢٠,٩٠٠۴,٢۴۶١٢۶,٢٣١,۵١٢۵٣۵,٩٧٩

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨۵٢۶,۴٨۵,۶٠٣٣۴,٠٣۴١٩۴۶۶,۶٧۵,٢۵٨١٢,٩٣۵٠٠٠١٩٩٣١,٧١٨,۵٩٣۶,٣١٢١,٢٨٠٣١,٧۶٣,٢٨١۴٠,۶۵٧

٢۶,٢۵٢,٠٢۴٢٠٩,٨٨١,٧٠٠٠١٨٨,١٧٣,٣۵٣۴٧,٩۶٠,٣٧١جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
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

١٢,۴٠٠١٧٢,٠١٣,٣٠۶٢,١٣٢,٩۶۵٢۶۴,٨٨٩١۵٠,٩٠۶,۶١۴٣٩,٩٧٣,۵٠٢٠٠٠٢۵٣,٩۴۴١۵٠,٩۶٧,۵٩٩٣٨,٣٣٧,٣١۶٢٣,٣۴۵١۶١,۴۵۴,٣١۶٣,٧۶٩,١۵١

مترنفت سفید
مکعب

٢۶,٧٨٩١۴٧,٩٨٧,٠١٠٣,٩۶۴,۴٢۴١٩,۴۶٣١٧٣,٩٣٠,۴٣٢٣,٣٨۵,٢٠٨٠٠٠١۶,٨٧۶١۵٩,٧۶۴,١٠٣٢,۶٩۶,١٧٩٢٩,٣٧۶١۵٨,۴١٠,٠٢٩۴,۶۵٣,۴۵٣

مترنفت گاز
مکعب

٧٧,۵٧٩١٧٨,٣٨٢,۶٨١١٣,٨٣٨,٧۵٠۶٣۴,٠۴٣١٨٩,۵۶٠,٩٩٣١٢٠,١٨٩,٨٢١٠٠٠۶۴۶,۵۶٠١٨٨,٧٧۵,۴۵٩١٢٢,٠۵۴,۶۶١۶۵,٠۶٢١٨۴,٠٣٨,۴۵۶١١,٩٧٣,٩١٠

مترنفت کوره
مکعب

١۶٢,١٠٨١٠١,٣١٠,٢۵٠١۶,۴٢٣,٢٠٢٢۴٠,٩٨٣٨۵,۶٨٠,٣٨۴٢٠,۶۴٧,۵١۶٠٠٠٣٣۶,٣۴۴٩١,۴٧۶,۵٢۴٣٠,٧۶٧,۵٨٠۶۶,٧۴٧٩۴,۴٣٣,٢٧٨۶,٣٠٣,١٣٨

مترگاز مايع
مکعب

١,٨١٩٨۶,٢٩٩,۶١۵١۵۶,٩٧٩٣٧,۵١٢٧۶,٢٧٢,٠٢٠٢,٨۶١,١١۶٠٠٠٣٧,٣۵٨٧۶,۵١٣,۵۴۵٢,٨۵٨,٣٩٣١,٩٧٣٨٠,٩۴٣,٧۴٠١۵٩,٧٠٢

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٠,٧١۶۵٩,١٨٠,۵٧١۶٣۴,١٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٧١۶۵٩,١٨٠,۵٧١۶٣۴,١٧٩

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

١۴,۶٩٣١۶٨,٢۴٠,٩٩٩٢,۴٧١,٩۶۵٣۴,٢۴۶١٨١,٨٨٧,۴٣٢۶,٢٢٨,٩١٧٠٠٠٣۴,٠٨۵١٧٩,۴٠٩,۵٠۶۶,١١۵,١٧٣١۴,٨۵۴١٧۴,٠٧۴,٩٢٩٢,۵٨۵,٧٠٩

مترحالل
مکعب

١,۵٧٢١٢٣,۶۵٩,۶۶٩١٩۴,٣٩٣۶۴٧٩١,٩٨۴,٣٧۵۵٠,۶٨٧٠٠٠١٨٠٣٣۶,٢۶١,١١١۶٠,۵٢٧١,۴۵۶١٢۶,٧۵٣,۴٣۴١٨۴,۵۵٣

مترگوگرد
مکعب

۴۵٠٩۴,۵٢٨,٨٨٩۴٢,۵٣٨۶۵١۶٩,۵۶٨,٣۵۶۴۵,٢٨٩٠٠٠۵۴٣٧١,۶١۶,٩۴٣٣٨,٨٨٨۵۵٨٨٧,٧٠۴,٣٠١۴٨,٩٣٩

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

١١,۴٠٢٧٨,۶۵٢,٩۵۶٨٩۶,٨٠١٢١۶,٩۶٠٨١,٠٧٢,٩٨۶١٧,۵٨٩,۵٩۵٠٠٠٢٢۵,٠٣٠٨٠,٩۶۵,١٩۶١٨,٢١٩,۵٩٨٣,٣٣٢٨٠,٠٧١,۴٢٩٢۶۶,٧٩٨

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠٧,٣٧۶١٠١,۵٢٧,٢۵١٧۴٨,٨۶۵٠٠٠٧,٣٧۶١٠١,۵٢٧,٢۵١٧۴٨,٨۶۵٠٠٠



برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

مترنفتا
مکعب

۶٧,٧٩۴٩٧,٧۴١,۵۵۵۶,۶٢۶,٢٩١١٣١,۶۶۴٩١,٩١٣,۶۵١١٢,١٠١,٧١٩٠٠٠١۵٠,٧٨١٩٣,۴٨٨,٨٠٢١۴,٠٩۶,٣٣۵۴٨,۶٧٧٩۵,١۵١,٢٠١۴,۶٣١,۶٧۵

مترآيزوريسايکل
مکعب

۴,٢۴۶١٢۶,٢٣١,۵١٢۵٣۵,٩٧٩٣٨,١٧١١١۵,١٨۶,٨٧٠۴,٣٩۶,٧٩٨٠٠٠٣۶,٨٧٣١١۵,٧٩١,٠١٢۴,٢۶٩,۵۶٢۵,۵۴۴١١٩,۶٢٧,۵٢۵۶۶٣,٢١۵

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨٠٣١,٧۶٣,٢٨١۴٠,۶۵٧١۴,٧۵١٨۵,٩٩۵,٧٩٧١,٢۶٨,۵٢۴٠٠٠١۴,٧۵١٨١,٧١٧,۵١١١,٢٠۵,۴١۵١,٢٨٠٨١,٠۶٧,١٨٨١٠٣,٧۶۶

۴٧,٩۶٠,٣٧١٢٢٩,۴٨٧,۵۵٧٠٢۴١,۴۶٨,۴٩٢٣۵,٩٧٩,۴٣۶جمع كـل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۵٨,١٠۶٩٧,۶٠٠,٧١٢۵,۶٧١,١٨٧١,١٨٣,٩۵۴١۴٨,٨٨٣,۵٩٠١٧۶,٢٧١,٣٢٢١,١٨٠,٩٨٠١۴٨,۴٨٩,٩٢٠١٧۵,٣۶٣,۶٢۶۶١,٠٨٠١٠٧,٧٠٩,٢٨٣۶,۵٧٨,٨٨٣متر مکعبنفت خام

٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣١۶٧,۶٧٠١۴٧,٧٣٧,۵٣٢٢۴,٧٧١,١۵٢١۶٧,٠٨٧١۴۵,٢٣٢,٢۴۴٢۴,٢۶۶,۴٢٠٩,١۴٨١۴۵,٢٣٢,٢٩١١,٣٢٨,۵٨۵متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ١,٠٧۵١۴٨,۶٧٣,۴٨٨١۵٩,٨٢۴٢٧,۶۴٣٢۴١,۵۶٢,۶٠٢۶,۶٧٧,۵١۵٢۶,۵٨۶٢٣٨,٣٣٢,٠۵۴۶,٣٣۶,٢٩۶٢,١٣٢٢٣۵,٠١٠,٧٨٨۵٠١,٠۴٣متر مکعبماده افزودني

۶,۶۵۴,٨۶۴٢٠٧,٧١٩,٩٨٩٢٠۵,٩۶۶,٣۴٢٨,۴٠٨,۵١١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,۶۵۴,٨۶۴٢٠٧,٧١٩,٩٨٩٢٠۵,٩۶۶,٣۴٢٨,۴٠٨,۵١١جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۶١,٠٨٠١٠٧,٧٠٩,٢٨٣۶,۵٧٨,٨٨٣١,۴١٣,۶١٣١٣٧,٢٠٠,٠٣٣١٩٣,٩۴٧,٧۵٠١,۴٠٧,۶۶۵١٣۶,٢٩٣,٢٣٨١٩١,٨۵۵,٢٢١۶٧,٠٢٨١٢٩,٣۶٩,٩٩۵٨,۶٧١,۴١٢متر مکعبنفت خام

٩,١۴٨١۴۵,٢٣٢,٢٩١١,٣٢٨,۵٨۵٢٠٢,١٧۵١٣٢,٢٧٣,١٢۵٢۶,٧۴٢,٣١٩٢٠٣,۴٩۵١٣٢,۶٢٣,۵٢۴٢۶,٩٨٨,٢٢۴٧,٨٢٨١٣٨,٣٠٨,۶٣۶١,٠٨٢,۶٨٠متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ٢,١٣٢٢٣۵,٠١٠,٧٨٨۵٠١,٠۴٣٢٣,١١٣١٩٣,۶۴٠,٧٢٢۴,۴٧۵,۶١٨٢٣,١١٣١٩۵,٣۴١,۶٢۶۴,۵١۴,٩٣١٢,١٣٢٢١۶,۵٧١,٢٩۵۴۶١,٧٣٠متر مکعبماده افزودني

٨,۴٠٨,۵١١٢٢۵,١۶۵,۶٨٧٢٢٣,٣۵٨,٣٧۶١٠,٢١۵,٨٢٢جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:



برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٨,۴٠٨,۵١١٢٢۵,١۶۵,۶٨٧٢٢٣,٣۵٨,٣٧۶١٠,٢١۵,٨٢٢جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید
مواد اولیه

برآورد دوره ۶ ماھه
منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

باتوجه به تاثیر قیمتھای بین المللی نفت خام و نرخ ارز بر ھزینه خوراک دریافتی وبا عنایت به اینکه مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت نفت، نحوه تعیین نرخ نفت خام به قیمت ھای نفت خام فوب خلیج فارس مندرج در نشریه پلتس تعیین گردیده انتظار
می رود با توجه به ثبات نسبی بازارھای مذکور علی رغم تحوالت جنگ اوکراین و کاھش تولید نفت خام اوپک پالس، شاھد ثبات نسبی قیمت نفت خام در سالھای آتی باشیم.

«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 ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠۶/٣١

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

١,٩٠۵,١٨۵١,٣٧٨,۴٩٣١,٣١٧,١۵٢٧٩٠,۵۴٣۶۵١,٩٩٣٧٢٣,٢٣۵ھزینه حقوق و دستمزد

٢٣۴,٠٣۴١٣١,٠۵٨١٣١,٠۵٧٣٢,١٨۴١٩,١۵۶١٩,١۵۶ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز و
سوخت)

٣,٢۵٢,٣٨٠٢,٣١۶,٩٧٨٢,۵۴٨,٧٣۶٢٣٨٣۶٣٠

٣٢٠,٩١۶٣۵۶,١۶٨۴١٩,٧۴۴٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

٨۶٢,۵١٩۶٣۴,٩۵٠۶۵٨,٧۵٩۴,٣٩۵,٣٢٣١,٩٩٢,۴٢١٢,۵٢۶,٠٧۴سایر ھزینه ھا

۶,۵٧۵,٠٣۴۴,٨١٧,۶۴٧۵,٠٧۵,۴۴٨۵,٢١٨,٢٨٨٢,۶۶٣,٩٣٣٣,٢۶٨,۴۶۵جمع

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، تعدیل گردد.برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٢٩٣٢٨۵٢٧٣تعداد پرسنل تولیدی شرکت

۶۵٣۶٨١۶۶٧تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نوع ارزشرح

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

٠٠٠٠٠٠يورومنابع ارزی طی دوره

٣١,۵۶۵,٢٠۶٢,٠۶۴,٠٨٠٣,٨٣٠,١٣٩٢٨٢,۵۶۵٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

٣۴٢,۵۶۵٩٠,٨۵۴٠٠٠٠يورومصارف ارزی طی دوره

٣۴,٣۶١,٨٠٨٢,٢۴۶,٩۵٣٨٢٨,۶١١۶١,١٣٠٠٠درھممصارف ارزی طی دوره

۴٩٠,۵۴۴١٣٠,١٠٠۴٩٠,۵۴۴١٣١,٢٨١۴٩٠,۵۴۴١۶١,٨٧٩يوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٢,٢۴٩٢,٩۴١١٢,٢۴٩٣,٣١٩١٢,٢۴٩۴,٠۴٢دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠۶,٣٣٣,٩٨٩۴۶٧,٢٨۴٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٨۶٩,١۶٩٢٣٠,۵١٨۵٨,٨١٠٢۵,۴٨١۵٨,٨١٠١٩,۴٠٧يوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴,٨٧٢,۵٠٨١,١٧٠,٠۵٠۶,٢٨۴,٧٧٢١,۶٩٢,٣٨٢۶,٢٨۴,٧٧٢٢,٠٧٣,٩٧۵دالربدھی 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 ١۴٠١/٠۶/٣١ - میلیون

ریال

ھزینه ھای برآوردی
تکمیل طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠١/٠۶/٣١

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 یورو٣,١٨٩,٢۶۴۵,٠۶۵,۵٣۶۵۴۶۵٩٧١۴٠١/١٢/٢٩۵یورو٨٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٨,٢۵۴

گوگردزدايي از محصوالت
میان تقطیر واحدھاي

جانبي

تولید نفت گاز١۵,٢۶٩,۶٣١٣٠,٧۵٩,٧۵٢۴۴۵۴۶۴١۴٠٢/١٢/٢٩دالر٠٢٩,٣٨٣٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,۴۶

٠٠۴٧٣,۶٧٠٠٠٠٠٠ساير

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 ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال 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 ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۵٣,٠۵٢٢١,٩٢۵۴٢,٣١٣درآمد توزين و بارگیري

٩٩,٩٩٩۴۵٧,٠٨۶۴۵٧,٠٨۶درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتیلیتي( آب و برق و گاز )

٢,۶١٢٠٠سود حاصل از فروش کاالي مازاد و ضايعات

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

٠۶۵,۵٠٠۶۵,۵٠٠ساير

٣٨٣,١۶۶۵۴۴,۵١١۵۶۴,٨٩٩جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠١,۴٢۴,۵٣۴١,۴٢۴,۵٣۴ضايعات غیرعادي

٧,۶٧۶٠٠ساير

٧,۶٧۶١,۴٢۴,۵٣۴١,۴٢۴,۵٣۴جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماھه منتھی به ٣١/١۴٠١/٠۶

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

١٨۶,٣٠۴,٠٠٠٠٠۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٨۵۴,٣۵۶٠١۵٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

۶,٣٠۴,٠٠٠٠۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٨۵۴,٣۵۶٠١۵٠جمع

٠انتقال به دارایی

١۵٠ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

سایرمبلغ ھزینه مالی طیمانده پایان دوره به تفکیکمانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی (میلیوننرخمحل تامین



توضیحاتدورهسررسیدریال)سود ارزیریالی

نوع
ارز

مبلغ
ارزی

معادل ریالی تسھیالت ارزی (میلیون
ریال)

بلند مدتکوتاه مدت

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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

٠٠٠٠٠٠٠١۴٩تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١۴٩جمع

٠انتقال به دارایی

١۴٩ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره ۶ 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 ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴,٨١٩,۴٠٩٢,١٨۴,٨۴۵۴٣۴,۶٠٩سود سپرده ھاي بانکي

۴,٨١٩,۴٠٩٢,١٨۴,٨۴۵۴٣۴,۶٠٩جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠۶/٣١سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

(۶٧۶,٣۶١)(۶٧۶,٣۶١)(١,۴۵٣,۵۶٣)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

١٣٠,٨٩٧٢٨,٧٨٢٠سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي

٣٧,۶٣٣١٩,۵٢٢١٩,۵٢٢ساير

(۶۵۶,٨٣٩)(۶٢٨,٠۵٧)(١,٢٨۵,٠٣٣)جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاریسود سھام مصوب مجمع سال مالی گذشتهمبلغ سود خالص سال مالی گذشتهسود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در سال مالی گذشتهمبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته

٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢,٧٢٧,٧٩٢٢٧,٢٧٧,٩٢١٢٠,٣۵٠,٠٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت



برآورد دوره ۶
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

١-میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۶٠/۵٩ دالر در بشکه در ۶ ماھه اول سال ١۴٠٠ به ٩٢/۵۵ دالر در ھر بشکه در شش ماھه اول سال ١۴٠١ افزایش داشته است . ٢-مقدار فروش فرآورده ھای اصلی براساس گزارش تسھیم ۵ ماھه ابتدای سال اعالمی از سوی
شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران و فروش شھریور١۴٠١ براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ٣ –نرخ نفت خام و فرآورده ھای اصلی تا تیرماه ١۴٠١ از طرف شرکت ملی پاالیش و پخش اعالم گردیده و برای ماھھای مرداد و شھریور ١۴٠١
براساس نامه شماره ٨۶٨٣ مورخ ١۴٠١/٧/٢۶ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پاالیش نفت بر مبنای دستورالعمل ابالغی وزارت نفت به شماره ٢/٢٠-۴٢٣ مورخ ١۴٠١/۵/١٨ درسال ١۴٠١ ( 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 ٢٢٠۵٩٧ ریال در سال قبل به
٢۵۴٨٠۵ ریال در دوره جاری افزایش یافته است .۶ -بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ١۶٢١٠٨ متر مکعب در پایان دوره که 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی 
شمارۀ ثبت /نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید ھیئت مدیرهقدیم ھیئت مدیره

کد ملی
نام نماینده قبلی

عضو حقوقی
نام نماینده جدید

موظف/غیرسمتکد ملیعضو حقوقی
موظف

مدرک 
تحصیلی

وضعیت تایید صالحیت
مدیران نھاد مالی

امضا کننده
صورت مالی

رئیس ھیئت1261494636علي پاکدامنعلي پاکدامن10103389006گروه گسترش نفت و گاز پارسیانگروه گسترش نفت و گاز پارسیان
مدیره

غیر موظف

نایب رئیس2491286521حمیدرضا دھقانحمیدرضا دھقان10320763050خدمات مديريت ھامون سپاھانخدمات مديريت ھامون سپاھان
ھیئت مدیره

موظف

محسن شمسبابک طاوسي10200258715سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقيسرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي
الديني

عضو ھیئت2549754018
مدیره

غیر موظف

عضو ھیئت1199098396بابک طاوسيعزيزمحمد اکبري10102886958سرمايه گذاري ھامون سپاھانسرمايه گذاري ھامون سپاھان
مدیره

موظف

صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان
بانکھاي ملي و ادغام شده

صندوق بازنشستگي وظیفه از کار افتادگي و پس انداز کارکنان
بانکھاي ملي و ادغام شده

عبدالرحیم شمس10103037570
الديني

عبدالرحیم شمس
الديني

عضو ھیئت2295883261
مدیره

غیر موظف


