
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

11,000,000سرمایه ثبت شده:پااليش نفت شیرازشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:شرازنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1401/06/31 (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 ١۴٠٠/٠۶/٣١دوره منتھي به ١۴٠١/٠۶/٣١شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی شدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٢٣٧,۴۵۴,٣٨٣١١٧,٠٨٧,٧١١٣١٣,۵٣۶,٧٨۶١٠٣درآمدھای عملیاتی

(٩۶)(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)(١٠٣,٩۶۵,٠۶١)(٢٠٣,۶١٨,٣۴٧)بھاى تمام شده درآمدھای عملیاتی

٣٣,٨٣۶,٠٣۶١٣,١٢٢,۶۵٠٣١,٩۶٩,۴٩۴١۵٨سود (زيان) ناخالص

(١٨٣)(۵,٢١٨,٢٨٨)(١,۵۵٨,٠۵۴)(۴,۴٠۵,٧١۶)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزینه کاھش ارزش دریافتنی  ھا (ھزینه استثنایی)

۵۴۴,۵١١۵۴,٩٨۴٣٨٣,١۶۶٨٩٠ساير درآمدھا

٠(٧,۶٧۶)٠٠سایر ھزینه ھا

٢٩,٩٧۴,٨٣١١١,۶١٩,۵٨٠٢٧,١٢۶,۶٩۶١۵٨سود (زيان) عملیاتي

(١٩۵,١١۵)(١٣٠,۶۵۴)(٢٨٢)(۵۵٠,۵٠۶)ھزينه  ھاى مالى

(١۶)١,٧٨۴,۶۵۵٢,١٣۴,۵٣۵۴,٨١٩,۴٠٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ھا

(٨٣)(١,٢٨۵,٠٣٣)(٣۵٨,۶٠٧)(۶۵۶,٧٢۴)سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی- اقالم متفرقه

٣٠,۵۵٢,٢۵۶١٣,٣٩۵,٢٢۶٣٠,۵٣٠,۴١٨١٢٨سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزینه مالیات بر درآمد:

(١۵۵)(٣,٢۵٢,۴٩٧)(٢,۵٣٣,۶۵۶)(۶,۴٧٢,٧١٠)سال جاری

٠٠٠٠سال ھای قبل

٢۴,٠٧٩,۵۴۶١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١٢٢سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

٢۴,٠٧٩,۵۴۶١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١٢٢سود (زيان) خالص

سود (زيان) پايه ھر سھم

--٠٨,٧۶۶٢٣,٠١٠عملیاتی (ریال)

--٠١,٨٠٧٣,۵۵۶غیرعملیاتی (ریال)

--٠١٠,۵٧٣٢۶,۵۶۶ناشی از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشی از عملیات متوقف شده

--٠١٠,۵٧٣٢۶,۵۶۶سود (زيان) پايه ھر سھم



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 نشده

(٧٩)٢,١٨٩١٠,۵٧٠٢۶,۵۴٧سود (زیان) خالص ھر سھم– ریال

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩سرمایه

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 توجه به ھمین دالیل مشروح 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 نشده

٢۴,٠٧٩,۵۴۶١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١٢٢سود (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

٢۴,٠٧٩,۵۴۶١٠,٨۶١,۵٧٠٢٧,٢٧٧,٩٢١١٢٢سود (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 نشده

دارایی ھا

دارايی ھای غیرجاری

٢۶,٣٣٣,٩٨٢٢١,٣٧٨,٨٣٠٧,۴٣٧,۵٧٠٢٣دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

۵۶٨,۵٩۴۵۶٨,۵٩۴۵٢١,۶١٩٠دارایی ھای نامشھود

۴,٧٩٣,٩٨٠۴,٧٧۵,٨۴۵٢,٨١٨,٣٩۴٠سرمایه گذاری ھای بلندمدت

(١)٩۴,۵٨٧٩۵,۴۴۶٨٧,٩٩٢دریافتنی ھای بلندمدت

١۵,١۵٠١۵,١۵٠١۵,١۵٠٠سایر دارایی ھا

٣١,٨٠۶,٢٩٣٢۶,٨٣٣,٨۶۵١٠,٨٨٠,٧٢۵١٩جمع دارایی ھای غیرجاری

دارایی ھای جاری

۵,۵٨۵,٨٣٨۶٠٢,٧٣٧۵٣٢,٨۶٧٨٢٧سفارشات و پیش پرداخت ھا



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 نشده

۴٨,۵۶۶,٢٩٢٣٩,٢۶٧,٧۵٩١۵,۴٣٩,٠٧٠٢۴موجودی مواد و کاال

١۴,٨٨٧,۵٩۵٢,٩٨٠,٧٠٣١,١۵۴,۶٠٧٣٩٩دریافتنی ھای تجاری و سایر دریافتنی ھا

(۵٠)٩,۴٧۶,۵٧٣١٨,٩٢۵,٣٨۶١۶,٠۶٠,١٨٧سرمایه گذاری ھای کوتاه مدت

۴,١٢٣,٧٠۶١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵١٧۴موجودی نقد

٨٢,۶۴٠,٠٠۴۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٣١

٠٠٠٠دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

٨٢,۶۴٠,٠٠۴۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٣١جمع دارایی ھای جاری

١١۴,۴۴۶,٢٩٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١٢٧جمع دارایی ھا

حقوق مالکانه و بدھی ھا

حقوق مالکانه

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٩٧١سرمايه

٠٠٠٠افزایش سرمایه در جریان

٠٠٠٠صرف سھام

١٠۵,٨٧٩٢۶,١٢۶۴,٩٣۶٣٠۵صرف 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

(١٣)٣٠,٢٧٣,٨۵٩٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢١,٩٠٨,٢١١سود (زيان) انباشته

(۴٠)(۶٧,٢۴٢)(١٢٣,۴٧١)(١٧٢,۶١١)سھام خزانه

۴٢,٣٢١,۵٢٩٣٨,۵۶١,٣٧٠٢۵,٨٣٧,٧۵٠١٠جمع حقوق مالکانه

بدھی ھا

بدھی ھای غیرجاری

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

٠٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت

(١۵)١,٢٢٨,۶۵٨١,۴۴١,٠٠٣٩٨۶,٠٨٣ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

(۵)۵,۶٣٩,٠۵٨۵,٩۶١,٣٨٨۵,٠۵٣,٨٩۴جمع بدھی ھای غیرجاری

بدھی ھای جاری

(٣۵)١٩,٠۶٠,١٠۴٢٩,٣٢۴,۵۴٠٧,۴١٩,٠٢٣پرداختنی ھای تجاری و سایر پرداختنی ھا

٩,٧٢۵,٢٠٧٢,٧١۶,٢٩١٣,۵٩١,۴٢٠٢۵٨مالیات پرداختنی

١٩,٩١٨,۶۵٩٨٩,٣۴۶۶٣,٣٠٩٢٢,١٩۴سود سھام پرداختنی

۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٣٠۴,٠٠٠٠٩تسھیالت مالی

٨,۴٩٣,٢١٨۶,١٢۶,٩۵٠٢,۵۶٩,٢۵٠٣٩ذخایر

٢,۴٣۴,١۶۶١,٠٣١,٣١٧٩٨۵,٨۵۵١٣۶پیش دریافت ھا

۶۶,۴٨۵,٧١٠۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۴۶

٠٠٠٠بدھی ھای  مرتبط  با دارایی ھای نگھداری  شده برای  فروش

۶۶,۴٨۵,٧١٠۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۴۶جمع بدھی ھای جاری

٧٢,١٢۴,٧۶٨۵١,۵۵٣,٨٣٢١٩,۶٨٢,٧۵١۴٠جمع بدھی ھا



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 نشده

١١۴,۴۴۶,٢٩٧٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١٢٧جمع 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

٢۴,٠٧٩,۵۴۶٢۴,٠٧٩,۵۴۶سود (زيان) خالص دردوره ۶ ماھه منتھي به ٣١/١۴٠١/٠۶

٠٠٠سایر اقالم سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢۴,٠٧٩,۵۴۶٠٢۴,٠٧٩,۵۴۶سود (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

(١٢٣,۵۶٢)(١٢٣,۵۶٢)خرید سھام خزانه

٧۴,۴٢٢٧۴,۴٢٢فروش سھام خزانه



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

٧٩,٧۵٣٧٩,٧۵٣سود (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

۴٢,٣٢١,۵٢٩(١٧٢,۶١١)١١,٠٠٠,٠٠٠٠٠١٠۵,٨٧٩١,١٠٠,٠٠٠١۴,۴٠٢٠٠٣٠,٢٧٣,٨۵٩مانده 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 نشده

جریان  ھای نقدی حاصل از فعالیت ھای عملیاتی:

١١,۵١٣,۵٨٠٩,٢۴۴,٧١١٢۶,٩٢۶,۶٢۶٢۵نقد حاصل از عملیات

(٧٢)(۴,١٢٧,۶٢۶)(١,۶۵٧,٢٠۵)(٢,٨۴۶,٣۵۵)پرداخت ھای نقدی بابت مالیات بر درآمد

٨,۶۶٧,٢٢۵٧,۵٨٧,۵٠۶٢٢,٧٩٩,٠٠٠١۴جریان  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

٢٢(١۴,٠٣٢,٨۶۵)(٣,٧٣٣,۴٧٧)(٢,٩٢٢,٣۴٢)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

(٧۵)١,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٢۵,٠٠٠۴,۴٧٨,٩٢١دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری ھای کوتاه مدت

٢١(٧,٣۴۴,١٢٠)(٨,٨٩٠,٠٠٠)(٧,٠١١,۵۴۴)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

٣,۴٣٧,٢۶٩١,۶٩۴,۶۴۴۴,۶٨۴,۵٣٢١٠٣دریافت ھای نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ھا

٢۴(١۴,٢١٧,٩۵٨)(٧,٣۶١,٢١٣)(۵,۵۵٨,١۶١)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٣,١٠٩,٠۶۴٢٢۶,٢٩٣٨,۵٨١,٠۴٢١,٢٧۴جريان 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

٧٩,٧۵٣١۴,١۴۴٢١,١٩٠۴۶۴دریافت ھای نقدی حاصل از صرف سھام

(۴٢)٧۴,۴٢٢١٢٧,٩٣٧٢۴٢,۶٩٧دریافت ھای نقدی حاصل از فروش سھام خزانه



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 نشده

(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

(٨٠)(١۴,۴٩٣,٢٢۵)(٢٨٨,۶٠٢)(۵٢٠,۶٨٧)پرداخت ھای نقدی بابت سود سھام

(١٠۴)(٨,۵٢٩,۵٣٠)(٢۴٠,١٠۶)(۴٩٠,٢٢۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھای تامین مالی

--۵١,۵١٢(١٣,٨١٣)٢,۶١٨,٨۴٠خالص افزايش (کاھش) در موجودی نقد

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

(۵٨)١١۴٢۶٩١٩۵تاثیر تغییرات نرخ ارز

۴,١٢٣,٧٠۶١,۴٣٩,۵٠١١,۵٠۴,٧۵٢١٨۶مانده 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)١,١٠١,۴٠٠٢١۴,٨٨٧٢۵٢,٢٠۶١٨۶,٣٣٢,٣۵٩۴۶,٩٩۴,١٣٩(۴۴,٨۵٢,٧٢١)٢,١۴١,۴١٨٢۴٠,٩٣۴٢۴٠,٩٣۴١۴٨,١٩۵,۴٨۵٣۵,٧٠۵,٣٣١

مترنفت سفید
مکعب

نرخھای۴٣۵,۴٣
جھانی

١۴,٨۵٨١,٣٧٠,۵۴٣٣١,١٢٧٢٣,٣١۴١٢٠,١٧٧,٩١٩٢,٨٠١,٨٢٨(٢,۴٣٠,٠٢٩)٣٧١,٧٩٩١٧,١٣٨٢,٣۵١٢٠٨,٣۶٧,٩٢٩۴٨٩,٨٧٣(٣۴٨,٩١٣)١۴٠,٩۶٠١٩,۶٩٠١٩,۶٩٠٢٠۴,١٢۴,۴٧٩۴,٠١٩,٢١١



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 گاز
مکعب

نرخھای١,١٧٠,٩٢٠
جھانی

۵٩٠,٧۶٨۵٩,٠٧٣,٠۶۴١,١٨۴,١٨۵١,١۵٨,۵١٨١٢١,١٣١,۶٩٢١۴٠,٣٣٣,٢۴۶(١٢۵,١١٧,٩٣۴)١۵,٢١۵,٣١٢۵۵٣,٢۶٧۵۴٢,٧٢٣٢١٨,۴۶٣,٩٢٧١١٨,۵۶۵,٣٩٨(١٠٠,٨٩۶,٢١۴)١٧,۶۶٩,١٨۴۵۵۴,٩٠٠۵۵۴,٩٠٠٢٠٨,۵٣٩,٩٠٨١١۵,٧١٨,٧٩۵

مترنفت کوره
مکعب

نرخھای٧٣٠,٠٠٠
جھانی

١٧,۵٨١١,۴٣٨,۵٧٨۴٧١,٧٢٢١۴٨,٩٠٩١٠٣,١۴٢,٢۶٨١۵,٣۵٢(١٢,٧٠٨,٠٨٨)٨,٨١٢,۶۵٠,٧٢۴٢٣٠,٧۴٢٨٣,٨٣٨١١۶,٧٧٨,٨٩۵٩,٧٩٠,۵٠٩(٨,۶١٢,٨٧٧)١,١٧٧,۶٣٢٢٢٣,٣٩٢٢٢٣,٣٩٢٩۵,٢۵٣,۵٩٩٢١,٢٧٨,٨٩٢

مترگاز مايع
مکعب

نرخھای٧٢۵,٩۶
جھانی

٢٧,۴۵٧١,٩١٨,۴۴٢۶۶,٣١١۶۴,۴١۴٨۶,٧٨١,١٠٣۵,۵٨٩,٩١٨(۵,٠٣۴,٣٧۵)۵۵۵,۵۴٣٢٩,٨٢۴٣٠,۵٨۵١٠٢,١٣٣,٢٠٣٣,١٢٣,٧۴۴(٢,۶٧٣,٠۶٨)۴۵٠,۶٧۶٣٨,٢٧٧٣٨,٢٧٧٨٨,۶٩٧,٢٣٣٣,٣٩۵,٠۶۴

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٢٣٢,٢۶٨٢,٢٢۵١,٠۴٩١۶۴,۶٣۶,٧٩٧١٧٢,٧٠۴(۶٢,٠۵١)١١٠,۶۵٣٠١,۵٢۴٢١۴,۴٨٢,٩۴٠٣٢۶,٨٧٢(٩٠,٢٠۶)٢٣۶,۶۶۶١٠,٧۴٠١٠,٧۴٠٢٠۵,٧۵٩,٧٧٧٢,٢٠٩,٨۶٠

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٢٨,١٢۶٢,٧٨٠,۵۶٨۴٢,۶٣٠۴٩,٩۴١١١١,۵٢۵,٧٨٠۵,۵۶٩,٧٠٩(۴,٣١٧,٩۴٢)١,٢۵١,٧۶٧٣۶,١۶۶٣١,٨١٣٢٢١,٧٠٨,٨٣٠٧,٠۵٣,٢٢٣(۵,٣۴٨,٢۵٢)١,٧٠۴,٩٧١٨٠,٧۶١۶٢,٢۴٩٢٠۵,٧۵٩,٩۴٨١٢,٨٠٨,٣۵١

مترحالل
مکعب

نرخ٠۵٠,١٧۵
بازار

٢,۶٨۴٢٣٠,۶٠۵١٣,۵۴١١٠,۴٧٠١٢١,٧٧٣,۶٣٩١,٢٧۴,(٧٩٣,٢١١)٩٧٠۴٨١,٧۵٩٧,۵۶٣١٢,١۶۵١٩٠,۵٨۴,٧٩٢٢,٣١٨,۴۶۴(١,۵١٠,۴٩٨)٨٠٧,٩۶۶٢٩,٣٣٨١٠,٨٢۶١٧١,٨١٧,٢٩٢١,٨۶٠,٠٩۴

مترگوگرد
مکعب

نرخ۶۵٠,٣
بازار

١,٠٨٩۶٨,۵٢٧١,٨۴٠١,٣٣٩۶۶,٧۶٨,۴٨۴٨٩,۴٠٣(٧۵,۶٠٣)١٣,٨٠٠٩۵۴١,٢٧٧١۴٧,٣۵٠,٠٣٩١٨٨,١۶۶(١٢١,۵۵٩)۶۶,۶٠٧١,٠٧۴١,٠٧۴۵٠,۵٧٩,١۴٣۵۴,٣٢٢

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

نرخ٢٨٩,٠٨٠
بازار

١۵٠,١٨٢٩,۵٧٨,٣٣۴٣٢٢,۵٣٠٣۴٩,٠٩٩٧۵,۶۵۶,۵٣۶٢۶,۴١١,۶٢١(٢٣,٢٨٩,۴٨٧)٣,١٢٢,١٣۴١۵٣,۵۴٠١۴۵,۶٣١٩١,٩٨٣,٩٢۵١٣,٣٩۵,٧١١(١١,۵١٢,٣٣٧)١,٨٨٣,٣٧۴٢٢١,۶٧٠٢٢١,۶٧٠٨١,۴۶٧,۶۵٩١٨,٠۵٨,٩٣۶

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٧۵٠,۵۴
بازار

٣,٨٩١٣۵٧,٩۶٠۵,٣٩١۴,٨۴۴٩۶,٧٢١,٣٠۵۴۶٨,۵١٨(۴٢۴,٧۵٩)۴٣,٧۵٩١١٠١١٠١٧٧,۵٢٧,٢٧٣١٩,۵٢٨(١۶,٧٧٢)٢,٧۵۶٨,٩۵٠٨,٩۵٠١٣٢,٣٧٧,٩٨٩١,١٨۴,٧٨٣

مترنفتا
مکعب

نرخ۴٣,٨٠٠
بازار

١٠۶,٨٩٧٨,١٩١,٠٠٢٢١١,٧۵٨٢١۵,٣۶٧٩٣,٠۶٩,٢٢۶٢٠,٠۴۴,٠۴٠(١۶,٠٢٩,۵۵٣)۴,٠١۴,۴٨٧١١٩,٣۴٩٩٧,٢٨۶١٢۴,٨۵١,٠۴٧١٢,١۴۶,٢۵٩(٩,۵۴٧,٩۴٣)٢,۵٩٨,٣١۶١۵۴,۶۵۶١۵۴,۶۵۶٩٩,٩۴۴,۶٨۴١۵,۴۵٧,٠۴۵

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٧٨۶,٣۵
بازار

١٠,٩٧۵١,٠٨٣,١٣۴٢٧,۴٩٢١٨,٢۴٨١١٠,٣٧۶,۵٣۴٢,٠١۴,١۵١(١,۵٢٩,٧٣۴)۴٨۴,۴١٧١٩,١١۴١٩,۶۴٨١۶۵,١٧۵,٢٨۵٣,٢۴۵,٣۶۴(٢,۴٩١,۵۵۴)٧۵٣,٨١٠١٨,٩۴۵١٨,٩۴۵١۴٩,۴٢٨,١٣۴٢,٨٣٠,٩١۶

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)٩١,٠٩١١٩۴١٩٩٧٧,٩۴٩,٧۴٩١۵,۵١٢(۶,٣٢١)٩,١٩١٠٠٠٠

جمع فروش
داخلی

١,٢۶٨,٣٠٠١١۵,۵۶٨,٠١٠٢,٩٧٩,٨٣٧٢,۶١٣,٠٢٨٢٨۵,٨۵٠,۵۴٠(٢۵۶,٣٣۶,٨٣٠)٢٩,۵١٣,٧١٠١,٣٨٢,٨۴٨١,٢٢١,٣۵۶٢١٧,۶٧٢,٧۶٢(١٨٨,٠٢٩,٢٣۵)٢٩,۶۴٣,۵٢٧١,۶٠٣,٣٢٧١,۵۶۶,٣٠٣٢٣۴,۵٨١,۶٠٠

فروش
صادراتی:

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٢٧۶,٠۵۴٩٣,٧۵۴,٩٩۴٢۵,٨٨١,۴۴١(٢٣,۵۵٨,٧٧٧)٢,٣٢٢,۶۶۴٠١۴٩,٣٩٩١٣٠,٣١٢,٠۵٧١٩,۴۶٨,۴٩١(١۵,٣۴٨,١٣۶)۴,١٢٠,٣۵۵٠٠٠٠

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

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٠
بازار

٩,٩٨٣٩٢٧,۵۶٨٠٩,٩٨٣٩٢,٩١۴,٧۵۵٩٢٧,۵۶٨(٨٣۶,٨٧٢)٩٠,۶٩۶٠١,٩٠٠١۶۴,٨٠۵,٢۶٣٣١٣,١٣٠(٢۴٠,٩٧۶)٧٢,١۵۴٠٠٠٠



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

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)٢,۴۵۵,٧٨۴٠١۵١,٢٩٩١٩,٧٨١,۶٢١(١۵,۵٨٩,١١٢)۴,١٩٢,۵٠٩٠٠٠

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٣٣,٨٣۶,٠٣۶١,۶٠٣,٣٢٧١,۵۶۶,٣٠٣٢٣۴,۵٨١,۶٠٠(٢٠٣,۶١٨,٣۴٧)٣١,٩۶٩,۴٩۴١,٣٨٢,٨۴٨١,٣٧٢,۶۵۵٢٣٧,۴۵۴,٣٨٣(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

٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩١۴۵,٣۵٢,٩٩۴٣١٣,۵٣۶,٧٨۶٢٣٧,۴۵۴,٣٨٣٢٣۴,۵٨١,۶٠٠مبلغ فروش

(٢٢٣,۴٨۴,٧٠٠)(٢٠٣,۶١٨,٣۴٧)(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

٢٩٣,۵٨۵,۶٢۵٢٠٧,٣٨۴,٢١۵٢١٩,٣٩٠,٣٢١مواد مستقیم مصرفی

٢٩٩,۶١٨٣١٣,٢۵٣٣۶٠,٢۴٢دستمزدمستقیم تولید

۶,۵٧۵,٠٣۴۴,۵٧١,٢٢٨۴,۴۵٣,٠۴٨سربارتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٢١٢,٢۶٨,۶٩۶٢٢۴,٢٠٣,۶١١جمع

٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٢١٢,٢۶٨,۶٩۶٢٢۴,٢٠٣,۶١١جمع ھزينه ھاي تولید



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

٢۵٢,٩۴٨(١,٢٨١,٣٣٣)(١,۴۶٨,۶١٢)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢٩٨,٩٩١,۶۶۵٢١٠,٩٨٧,٣۶٣٢٢۴,۴۵۶,۵۵٩بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٨,٨٢٧,۶۵١٢۶,٢۵٢,٠٢۴٣٣,۶٢١,٠٣٩موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٣۴,۵٩٢,٨٩٨)(٣٣,۶٢١,٠۴٠)(٢۶,٢۵٢,٠٢۴)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٢٠٣,۶١٨,٣۴٧٢٢٣,۴٨۴,٧٠٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٢٠٣,۶١٨,٣۴٧٢٢٣,۴٨۴,٧٠٠جمع 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 - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

متربنزين
مکعب

٣٠,١٨٨١١۴,٧٠٣,٨٢٣٣,۴۶٢,۶٧٩٢١۴,٨٨٧١٨٩,۵١۶,۴٢۵۴٠,٧٢۴,۶١۶١١,٨٢٢١٢۶,٨۵٢,٢٢۵١,۴٩٩,۶۴٧٢۵٢,٢٠۶١٧٧,٨۴١,۶١٠۴۴,٨۵٢,٧٢١۴,۶٩١١٧٧,٨٣۴,٣۶۴٨٣۴,٢٢١

مترنفت سفید
مکعب

١٣,٢٠۶١٠۴,٢٢٨,٣٨١١,٣٧۶,۴۴٠١٧,١٣٨١٧٨,٩۴٩,٨١٩٣,٠۶۶,٨۴٢(١,٣۵٧)١٠۴,٢٢٨,۴۴۵(١۴١,۴٣٨)٢,٣۵١١۴٨,۴١٠,۴۶۴٣۴٨,٩١٣٢۶,۶٣۶١۴٨,۴٠۵,۵٧٩٣,٩۵٢,٩٣١

مترنفت گاز
مکعب

۶٣,٩۶۶١٠٨,٠٠٠,٩۵۴۶,٩٠٨,٣٨٩۵۵٣,٢۶٧١٨٧,۶٢۵,۶۵(٢١,١٣١)٣١٠٣,٨٠٧,٠٨٢(۴,٩٣٠,٨۶٠)١٠۴,١٩۴۵۴٢,٧٢٣١٨۵,٩٠٧,٣٨۶١٠٠,٨٩۶,٢١۴۵٣,٣٧٩١٨۵,٩٠۵,۵٢۵٩,٩٢٣,۴۵١

مترنفت کوره
مکعب

٧۵,٩١۵٨۵,٣۴١,١٣٢۶,۴٧٨,۶٧٢٢٣٠,٧۴٢١٠٧,٧٣٩,٣٩٣٢۴,٨۶٠,٠٠٣(١,۵٨٣)(١,۴۵۴,٨٣٣)٢,٣٠٣٢٣٣,٢٣٧١٠٢,٧٣٢,۴٧۴٢٣,٩۶١,٠١۴٧١,٨٣٧١٠٢,٧٣٢,٠٧۴٧,٣٧٩,٩۶۴

مترگاز مايع
مکعب

٢,٨۶٢٧٨,١۵٧,٢٣٣٢٢٣,۶٨۶٢٩,٨٢۴٨٧,٧١۵,٣٣٠٢,۶١۶,٠٢٢(١٩۴)٠٠٣٠,۵٨۵٨٧,٣٩٨,٠٠۶٢,۶٧٣,٠۶٨١,٩٠٧٨٧,٣٨٣,٣٢۵١۶۶,۶۴٠

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٢,١٧٣۵٩,١٧٧,٨۵٣٧٢٠,٣٧٢٠٠٠(٢١۵)۵٩,١٧۶,٧۴۴(١٢,٧٢٣)١,۵٢۴۵٩,١٩٠,٢٨٩٩٠,٢٠۶١٠,۴٣۴۵٩,١٧۶,٠۵٩۶١٧,۴۴٣

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

٩,۶۶۴٨۶,۴۶١,۶١٠٨٣۵,۵۶۵٣۶,١۶۶١٩٠,۴١٠,٣۵٨۶,٨٨۶,٣٨١١٠٣٠٠٣١,٨١٣١۶٨,١١۵,٢٩٩۵,٣۴٨,٢۵٢١۴,١٢٠١۶٨,١٠٨,۶۴٠٢,٣٧٣,۶٩۴

مترحالل
مکعب

١۵,٠٧٢٧۵,٧۵٧,۵۶۴١,١۴١,٨١٨٧,۵۶٣١۶٣,۶٨٧,١۶١١,٢٣٧,٩۶۶(٨,٨٩٩)٧۵,٧۵٧,۶١٣(۶٧۴,١۶٧)١٢,١۶۵١٢۴,١۶٧,۵٣٠١,۵١٠,۴٩٨١,۵٧١١٢۴,٢٠٠,۵٠٩١٩۵,١١٩

مترگوگرد
مکعب

٧٧٣۵۶,٣۵٣,١۶٩۴٣,۵۶١٩۵۴١٢۶,۵١۶,٧٧١١٢٠,۶٩٧٠٠٠١,٢٧٧٩۵,١٩١,٠٧٣١٢١,۵۵٩۴۵٠٩۴,٨٨۶,۶۶٧۴٢,۶٩٩

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٣,۵٢٣٨١,٣٢٩,۵۴٩٢٨۶,۵٢۴١۵٣,۵۴٠٧٨,٩٩٩,۴۵٩١٢,١٢٩,۵٨١,٣٠٠,٠٠٠(٣٠)٧٧(٢,۴٣٩)١۴۵,۶٣١٧٩,٠۵١,۴١٨١١,۵١٢,٣٣٧١١,۴٠٢٧٩,٠۴٩,٧٢٨٩٠١,٣٢۵

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١١٠١۵٢,٨٨١,٨١٨١۶,٨١٧٠٠٠١١٠١۵٢,۴٧٢,٧٢٧١۶,٧٧٢٠۴۵



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

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

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

مترنفتا
مکعب

۵۶,١۴٨٧۴,۴٣١,٢١٧۴,١٧٩,١۶۴١١٩,٣۴٩١٠٧,٢٢۶,٩۶۵١٢,٧٩٧,۴٣١(١٠,۴١٧)٧۴,۴٣٣,٨١٠(٧٧۵,٣٧٧)٩٧,٢٨۶٩٨,١۴٣,٠٣٢٩,۵۴٧,٩۴٣۶٧,٧٩۴٩٨,١٣٩,۵٨۵۶,۶۵٣,٢٧۵

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٧٩٨٣,٨٢۵,٧٢٢۵۵٩,٨٧٢١٩,١١۴١۴١,٨٢٩,٣٩٢٢,٧١٠,٩٢٧٠٠٠٢١,۵۴٨١٢۶,٨١١,٢۵٩٢,٧٣٢,۵٢٩۴,٢۴۵١٢۶,٨٠٠,٩۴٢۵٣٨,٢٧٠

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨۵٢۶,۴٨۵,۶٠٣٣۴,٠٣۴١٩۴۶٧,٠٢٠,۶١٩١٣,٠٠٢٠٠٠١٩٩٣١,٧۶٣,٨١٩۶,٣٢١١,٢٨٠٣١,٨٠٨,۵٩۴۴٠,٧١۵

٢۶,٢۵٢,٠٢۴٢١٠,٩٨٧,٣۶٣٠٢٠٣,۶١٨,٣۴٧٣٣,۶٢١,٠۴٠جمع 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

۴,۶٩١١٧٧,٨٣۴,٣۶۴٨٣۴,٢٢١٢۴٠,٩٣۴١۶٣,٢٠۶,٧٧۴٣٩,٣٢٢,٠۶١٠٠٠٢۴٠,٩٣۴١۶٣,٣۴۴,۶٧١٣٩,٣۵۵,٢٨۵۴,۶٩١١٧٠,٧۵١,٨۶۵٨٠٠,٩٩٧

مترنفت سفید
مکعب

٢۶,۶٣۶١۴٨,۴٠۵,۵٧٩٣,٩۵٢,٩٣١١٩,۶٩٠١٨٧,٠٣٣,٨٧۵٣,۶٨٢,۶٩٧٠٠٠١٩,۶٩٠١۶۵,٨٩۶,٨٠٠٣,٢۶۶,۵٠٨٢۶,۶٣۶١۶۴,٠٣٠,۶٣۵۴,٣۶٩,١٢٠

مترنفت گاز
مکعب

۵٣,٣٧٩١٨۵,٩٠۵,۵٢۵٩,٩٢٣,۴۵١۵۵۴,٩٠٠١٩۴,٨٠٠,٧٩٧١٠٨,٠٩۴,٩۶٢٠٠٠۵۵۴,٩٠٠١٩۴,٣٨٨,٣۵١١٠٧,٨۶۶,٠٩۶۵٣,٣٧٩١٩٠,١٩٣,٠٩١١٠,١۵٢,٣١٧

مترنفت کوره
مکعب

٧١,٨٣٧١٠٢,٧٣٢,٠٧۴٧,٣٧٩,٩۶۴٢٢٣,٣٩٢٩٠,٢٧٨,۴٩٣٢٠,١۶٧,۴٩٣٠٠٠٢٢٣,٣٩٢٩١,٩٧١,۴٠٩٢٠,۵۴۵,۶٧٧٧١,٨٣٧٩٧,۴۶٧,۶٠٠٧,٠٠١,٧٨٠

مترگاز مايع
مکعب

١,٩٠٧٨٧,٣٨٣,٣٢۵١۶۶,۶۴٠٣٨,٢٧٧٨٢,۵٣٩,٣٠۶٣,١۵٩,٣۵٧٠٠٠٣٨,٢٧٧٨٢,۶٧٠,٢٢٠٣,١۶۴,٣۶٨١,٩٠٧٨۴,٧۵۵,۶٣٧١۶١,۶٢٩

سوخت سبک
JP۴

متر
مکعب

١٠,۴٣۴۵٩,١٧۶,٠۵٩۶١٧,۴۴٣١٠,٧۴٠١٨۵,٢٩٨,۴١٧١,٩٩٠,١٠۵٠٠٠١٠,٧۴٠١٢٧,٣٢۴,١١۵١,٣۶٧,۴۶١١٠,۴٣۴١١٨,٨۵٠,۵٨۵١,٢۴٠,٠٨٧

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

١۴,١٢٠١۶٨,١٠٨,۶۴٠٢,٣٧٣,۶٩۴٨٠,٧۶١١۴٢,٩۴١,٠٩٨١١,۵۴۴,٠۶۶٠٠٠۶٢,٢۴٩١٨۵,٧٨۶,۶١۵١١,۵۶۵,٠٣١٣٢,۶٣٢٧٢,٠٩٨,٨٢٩٢,٣۵٢,٧٢٩

مترحالل
مکعب

١,۵٧١١٢۴,٢٠٠,۵٠٩١٩۵,١١٩٢٩,٣٣٨۵٣,۵١۶,٩٠۶١,۵٧٠,٠٧٩٠٠٠١٠,٨٢۶١۵٩,٧٨۵,٠۵۴١,٧٢٩,٨٣٣٢٠,٠٨٣١,٧۶٠,٩۴٢٣۵,٣۶۵

مترگوگرد
مکعب

۴۵٠٩۴,٨٨۶,۶۶٧۴٢,۶٩٩١,٠٧۴۶٢,٠٧١,۶٩۵۶۶,۶۶۵٠٠٠١,٠٧۴۶٧,٣٧۵,٢٣٣٧٢,٣۶١۴۵٠٨٢,٢٢٨,٨٨٩٣٧,٠٠٣

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

١١,۴٠٢٧٩,٠۴٩,٧٢٨٩٠١,٣٢۵٢٢١,۶۶٩٧۵,١۵٢,۴۵٧١۶,۶۵٨,٩٧٠٠٠٠٢٢١,۶٧٠٧۵,٢۶٧,٣٧٠١۶,۶٨۴,۵١٨١١,۴٠١٧۶,٨١۵,٨٠۶٨٧۵,٧٧٧



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

مترآيزوفید
مکعب

٠۴۵٨,٩۵٠١١٨,۶٧١,٨۴۴١,٠۶٢,١١٣٠٠٠٨,٩۵٠٣٢,٠۴١,۵۶۴٢٨۶,٧٧٢٠٧٧۵,٣٨۶

مترنفتا
مکعب

۶٧,٧٩۴٩٨,١٣٩,۵٨۵۶,۶۵٣,٢٧۵١۵۴,۶۵۶٩١,١۴٩,٣٠۶١۴,٠٩۶,٧٨٧٠٠٠١۵۴,۶۵۶٩۶,۵٨٢,۶۶١١۴,٩٣٧,٠٨٨۶٧,٧٩۴٨۵,٧۴۴,۶۶٨۵,٨١٢,٩٧۴

مترآيزوريسايکل
مکعب

۴,٢۴۵١٢۶,٨٠٠,٩۴٢۵٣٨,٢٧٠١٨,٩۴۵١۴٠,٨٨١,٠٢۴٢,۶۶٨,٩٩١٠٠٠١٨,٩۴۵١٣٩,۵۴۶,١۶٠٢,۶۴٣,٧٠٢۴,٢۴۵١٣٢,٧۵٨,٣٠۴۵۶٣,۵۵٩

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨٠٣١,٨٠٨,۵٩۴۴٠,٧١۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠١,٢٨٠٣١,٨٠٨,۵٩۴۴٠,٧١۵

٣٣,۶٢١,٠۴٠٢٢۴,٠٨۴,٣۴۶٠٢٢٣,۴٨۴,٧٠٠٣۴,٢٢٠,۶٨۶جمع 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:

۵٨,١٠۶٩٧,۶٠٠,٧١٢۵,۶٧١,١٨٧١,١٨٣,٩۵۴١۴٨,٨٧٧,٧٩٨١٧۶,٢۶۴,۴۶۵١,٢٠۶,٨٧٣١۴۶,۴٧٨,٩۵٧١٧۶,٧٨١,۴٩٨٣۵,١٨٧١۴۶,۴٧٨,٩٢٧۵,١۵۴,١۵۴متر مکعبنفت خام

٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣١۶٧,۶٧٠١۴٧,٧٣٧,۵٣٢٢۴,٧٧١,١۵٢١۶٧,٠٨٧١۴۵,٢٣٢,٢۵٠٢۴,٢۶۶,۴٢١٩,١۴٨١۴۵,٢٣٢,١٨٢١,٣٢٨,۵٨۴متر 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

۶,۶۵۴,٨۶۴٢٠٧,٧١٣,١٣٢٢٠٧,٣٨۴,٢١۵۶,٩٨٣,٧٨١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,۶۵۴,٨۶۴٢٠٧,٧١٣,١٣٢٢٠٧,٣٨۴,٢١۵۶,٩٨٣,٧٨١جمع 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:

٣۵,١٨٧١۴۶,۴٧٨,٩٢٧۵,١۵۴,١۵۴١,٣۵۴,۶٣۶١٣٨,۵٩۶,۴٠۴١٨٧,٧۴٧,۶٧٩١,٣۵۴,۶٣۶١٣٨,٧٠٣,٢١٨١٨٧,٨٩٢,٣٧٢٣۵,١٨٧١۴٢,٣۶۶,٨١٢۵,٠٠٩,۴۶١متر مکعبنفت خام

٩,١۴٨١۴۵,٢٣٢,١٨٢١,٣٢٨,۵٨۴١٩٩,٢١١١٣٣,١١٧,۶٠٩٢۶,۵١٨,۴٩٢١٩٩,٢١١١٣٣,۴١٢,٧٩٣٢۶,۵٧٧,٢٩۶٩,١۴٨١٣٨,٨٠۴,١١٠١,٢۶٩,٧٨٠متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ٢,١٣٢٢٣۵,٠١٠,٧٨٨۵٠١,٠۴٣٢۴,١۶۵٢٠٢,٣٠٢,٩۵٩۴,٨٨٨,۶۵١٢۴,١۶۵٢٠٣,۶٢٧,٣١٢۴,٩٢٠,۶۵۴٢,١٣٢٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠۴۶٩,٠۴٠متر مکعبماده افزودني



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

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

۶,٩٨٣,٧٨١٢١٩,١۵۴,٨٢٢٢١٩,٣٩٠,٣٢٢۶,٧۴٨,٢٨١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,٩٨٣,٧٨١٢١٩,١۵۴,٨٢٢٢١٩,٣٩٠,٣٢٢۶,٧۴٨,٢٨١جمع 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

١,٩٠۵,١٨۵١,١٣٢,٠٧١٧٠٠,٣٣٠٧٩٠,۵۴٣۵٣٧,١۶٨٧٨۴,١۴٣ھزینه حقوق و دستمزد

٢٣۴,٠٣۴١٣١,٠۵٨١٣١,٠۵٨٣٢,١٨۴١٩,١۵۶١٩,١۵۶ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز و
سوخت)

٣,٢۵٢,٣٨٠٢,٣١۶,٩٧٨٢,۵۴٨,٧٣۶٢٣٨٣۶٣٠

٣٢٠,٩١۶٣۵۶,١۶٩۴١۵,١١۵٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

٠٠٠٠٠٠حق العمل و کمیسیون فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش

٠٠٠٠٠٠ھزینه مطالبات مشکوک الوصول

٠٠٠٠٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

٨۶٢,۵١٩۶٣۴,٩۵٢۶۵٧,٨٠٨۴,٣٩۵,٣٢٣٣,٨۴٩,٠٢٩١,٧٢٨,۵۵٨سایر ھزینه ھا

۶,۵٧۵,٠٣۴۴,۵٧١,٢٢٨۴,۴۵٣,٠۴٧۵,٢١٨,٢٨٨۴,۴٠۵,٧١۶٢,۵٣١,٨۵٧جمع

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

٢٩٣٢٨۵٢٨۵تعداد پرسنل تولیدی شرکت



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

۶۵٣۶٨١۶٨١تعداد 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

٣١,۵۶۵,٢٠۶٢,٠۶۴,٠٨٠٣,٨٣٠,١٣٩٢٨٢,۵٨٠٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

٣۴٢,۵۶۵٩٠,٨۵۴٠٠٠٠يورومصارف ارزی طی دوره

٣۴,٣۶١,٨٠٨٢,٢۴۶,٩۵٣٨٢٨,۶١١۶١,١٣٣٠٠درھممصارف ارزی طی دوره

۴٩٠,۵۴۴١٣٠,١٠٠۴٩٠,۵۴۴١٣٢,٩٣٩۴٩٠,۵۴۴١۶١,٨٧٩يوروداراییھای ارزی پایان دوره

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

٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠۶,٣٣٣,٩٨٩۴۶٧,٣٠٩٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٨۶٩,١۶٩٢٣٠,۵١٨٩۶,۶١۶٢۵,۴١۵٩۶,۶١۶٣١,٨٨٣يوروبدھی 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 یورو٣,١٨٢,٢٧۶۵,٣٨١,۶۶٠۵۴۶۵٩۵١۴٠١/١٢/٢٩۵یورو۵۶٣,٩٣۶٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٨

گوگردزدايي از محصوالت
میان تقطیر واحدھاي

جانبي

تولید نفت گاز١۴,٧۴٠,۵١۶٣٩,٩٨۵,١٢٢۴۴۵۴٧۵١۴٠٢/١٢/٢٩دالر٧٢۵,۶٣٨٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠,۵۴

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 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



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

۵٣,٠۵٢٢١,٩٢۵۴٠,۵۶۵درآمد 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

٣٨٣,١۶۶۵۴۴,۵١١۵۶٣,١۵١جمع

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

٧,۶٧۶٠٠ساير

٧,۶٧۶٠٠جمع

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

١٨۶,٣٠۴,٠٠٠٠٠۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٨۵۴,٣۵۶٠۵۵٠,۵٠۶تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

۶,٣٠۴,٠٠٠٠۶,٨۵۴,٣۵۶۶,٨۵۴,٣۵۶٠۵۵٠,۵٠۶جمع

٠انتقال به دارایی



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

۵۵٠,۵٠۶ھزینه 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

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

٠٠٠٠٠٠٠١,٣٧٧,۵۵۶تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان
دوره

٠٠

٠٠٠٠٠١,٣٧٧,۵۵۶جمع

٠انتقال به دارایی

١,٣٧٧,۵۵۶ھزینه 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

۴,٨١٩,۴٠٩١,٧٨۴,۶۵۵٣٧۶,۴۴۵سود سپرده ھاي بانکي

۴,٨١٩,۴٠٩١,٧٨۴,۶۵۵٣٧۶,۴۴۵جمع

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)(۶٧۶,٣۶٠)(١,۴۵٣,۵۶٣)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

١٣٠,٨٩٧١١۴٠سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي



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

٣٧,۶٣٣١٩,۵٢٢١٩,۵٢٢ساير

(۶۵۶,٨٣٩)(۶۵۶,٧٢۴)(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 ۴ ماھه ابتدای سال اعالمی از سوی
شرکت ملی پخش فرآورده ھای نفتی ایران و فروش مرداد و شھریور١۴٠١ براساس میزان تحویل فرآورده به آن شرکت منظور شده است . ٣ –نرخ نفت خام و فرآورده ھای اصلی براساس نامه شماره ٨۶٨٣ مورخ ٢۶/٧/١۴٠١ دبیرکل محترم انجمن صنفی کارفرمایی صنعت
پاالیش نفت بر مبنای دستورالعمل ابالغی وزارت نفت به شماره ٢/٢٠-۴٢٣ مورخ ١٨/۵/١۴٠١ 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 ٢٩٣٢۶ 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.»


