
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 9 ماھه منتھی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)232002کد صنعت

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

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

عملیات در حال تداوم:

٣۴٨,٩٣٠,٧١٢١٨۶,١۴٢,٧٩٢٣١٣,۵٣۶,٧٨۶٨٧درآمدھاي عملیاتي

(٨٢)(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)(١۶٨,٠٧٠,٩٧۶)(٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴)بھاى تمام شده درآمدھاي عملیاتي

۴٣,٠٧۴,۶۵٨١٨,٠٧١,٨١۶٣١,٩۶٩,۴٩۴١٣٨سود(زيان) ناخالص

(٧٨)(۵,٢١٨,٢٨٨)(٢,٢٠٧,٧٣٠)(٣,٩٣١,٩٠٢)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزينه کاھش ارزش دريافتني  ھا (ھزينه استثنايي)

(۶١)۶۵٣,٠۵٩١,۶٩٢,۴٧۵٣٨٣,١۶۶ساير درآمدھا

--(٧,۶٧۶)٠(٢,٢٠٠,٨٠۴)ساير ھزينه ھا

٣٧,۵٩۵,٠١١١٧,۵۵۶,۵۶١٢٧,١٢۶,۶٩۶١١۴سود(زيان) عملیاتى

۵۵(١٣٠,۶۵۴)(۴٩٩)(٢٢٧)ھزينه  ھاى مالى

(٣۶)١,٧٨١,۴٧٩٢,٨٠٣,۶٢٩٣,۵٣۴,٣٧۶ساير درآمدھا و ھزينه  ھاى غیرعملیاتى

٣٩,٣٧۶,٢۶٣٢٠,٣۵٩,۶٩١٣٠,۵٣٠,۴١٨٩٣سود(زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزينه مالیات بر درآمد:

(١١٨)(٣,٢۵٢,۴٩٧)(٣,٨٠٨,۵۴١)(٨,٢٩۵,١٢٧)سال جاري

٠٠٠٠سال ھاي قبل

٣١,٠٨١,١٣۶١۶,۵۵١,١۵٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٨٨سود(زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده

٣١,٠٨١,١٣۶١۶,۵۵١,١۵٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٨٨سود(زيان) خالص

سود(زيان) پايه ھر سھم:

(٨٠)٢,۶۴٩١٣,٢۴١٢٣,٠١٠عملیاتي (لایر)

(٩۴)١٧٧٢,٨۶۶٣,۵۵۶غیرعملیاتي (لایر)

(٨٢)٢,٨٢۶١۶,١٠٧٢۶,۵۶۶ناشي از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشي از عملیات متوقف شده

(٨٢)٢,٨٢۶١۶,١٠٧٢۶,۵۶۶سود(زيان) پايه ھر سھم

(٨٢)٢,٨٢۶١۶,١٠٧٢۶,۵۴٧سود (زيان) خالص ھر سھم – لایر

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٩٧١سرمايه



داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٣١,٠٨١,١٣۶١۶,۵۵١,١۵٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٨٨سود(زيان) خالص

ساير اقالم سود و زيان جامع که در دوره ھاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواھد شد:

٠٠٠٠مازاد تجديد ارزيابي دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

٠٠٠٠ساير

٠٠٠٠مالیات بر درآمد اقالم فوق

٠٠٠٠جمع

ساير اقالم سود و زيان جامع که در دوره ھاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواھد شد:

٠٠٠٠ساير

٠٠٠٠مالیات بر درآمد اقالم فوق

٠٠٠٠جمع

٠٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع سال پس از کسر مالیات

٣١,٠٨١,١٣۶١۶,۵۵١,١۵٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٨٨سود(زيان) جامع سال

توضیحات

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩به تاريخ ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

دارايي ھا

دارايي ھاي غیرجاري

٣٣,٨١٠,۵١١٢١,٣٧٨,٨٣٠٧,۴٣٧,۵٧٠۵٨دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمايه گذاري در امالک

۵٧۶,٩۴۴۵۶٨,۵٩۴۵٢١,۶١٩١دارايي ھاي نامشھود

۶,٠۴٧,٩٣۶۴,٧٧۵,٨۴۵٢,٨١٨,٣٩۴٢٧سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٩۵,١۶٩٩۵,۴۴۶٨٧,٩٩٢٠دريافتني ھاي بلندمدت

٠٠٠٠دارايي مالیات انتقالي

٣٠,١۵٠١۵,١۵٠١۵,١۵٠٩٩ساير دارايي ھا

۴٠,۵۶٠,٧١٠٢۶,٨٣٣,٨۶۵١٠,٨٨٠,٧٢۵۵١جمع دارايي ھاي غیرجاري

دارايي ھاي جاري

٣,١۴٨,٠٩٨۶٠٢,٧٣٧۵٣٢,٨۶٧۴٢٢سفارشات و پیش پرداخت ھا



درصد تغییرتجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩به تاريخ ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

۵۵,۴٣٨,۶٠۶٣٩,٢۶٧,٧۵٩١۵,۴٣٩,٠٧٠۴١موجودي مواد و کاال

١٢,١۴۴,٧۵٨٢,٩٨٠,٧٠٣١,١۵۴,۶٠٧٣٠٧دريافتني ھاي تجاري و ساير دريافتني ھا

(٣٧)١١,٩٩٩,٢۴٣١٨,٩٢۵,٣٨۶١۶,٠۶٠,١٨٧سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

(١٧)١,٢۴٨,۶٧۶١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵موجودي نقد

٨٣,٩٧٩,٣٨١۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٣٣

٠٠٠٠دارايي ھاي نگھداري شده براي فروش

٨٣,٩٧٩,٣٨١۶٣,٢٨١,٣٣٧٣۴,۶٣٩,٧٧۶٣٣جمع دارايي ھاي جاري

١٢۴,۵۴٠,٠٩١٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١٣٨جمع دارايي ھا

حقوق مالکانه و بدھي ھا

حقوق مالکانه

١١,٠٠٠,٠٠٠١,٠٢٧,۵۴٩١,٠٢٧,۵۴٩٩٧١سرمايه

٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

٠٠٠٠صرف سھام

۵٧,۵۴٩٢۶,١٢۶۴,٩٣۶١٢٠صرف سھام خزانه

١,١٠٠,٠٠٠١٠٢,٧۵۵١٠٢,٧۵۵٩٧١اندوخته قانوني

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

٠٠٠٠مازاد تجديدارزيابي دارايي ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

٣٧,٢٧۵,۴۵٠٣۴,۶۶۶,٨٧٠٢١,٩٠٨,٢١١٨سود(زيان) انباشته

(٧٩)(۶٧,٢۴٢)(١٢٣,۴٧١)(٢٢٠,٨٣۴)سھام خزانه

۴٩,٢٢۶,۵۶٧٣٨,۵۶١,٣٧٠٢۵,٨٣٧,٧۵٠٢٨جمع حقوق مالکانه

بدھي ھا

بدھي ھاي غیرجاري

(٧)۴,٢١١,٢٧۵۴,۵٢٠,٣٨۵۴,٠۶٧,٨١١پرداختني ھاي بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالي بلندمدت

٠٠٠٠بدھي مالیات انتقالي

١,۵٣۵,٣۵٠١,۴۴١,٠٠٣٩٨۶,٠٨٣٧ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

(۴)۵,٧۴۶,۶٢۵۵,٩۶١,٣٨٨۵,٠۵٣,٨٩۴جمع بدھي ھاي غیرجاري

بدھي ھاي جاري

٣٣,٣٣٨,۴٨٨٢٨,۶۶۴,۵٢۴٧,۴١٩,٠٢٣١۶پرداختني ھاي تجاري و ساير پرداختني ھا

١١,۵۴٧,۶٢۴٢,٧١۶,٢٩١٣,۵٩١,۴٢٠٣٢۵مالیات پرداختني

٩,٨۴٨,٣٨٧٨٩,٣۴۶۶٣,٣٠٩١٠,٩٢٣سود سھام پرداختني

(۴)۶,٠۴٧,٣۴٢۶,٣٠۴,٠٠٠٠تسھیالت مالي

٧,۴۶٨,٠٩١۶,٧٨۶,٩۶۶٢,۵۶٩,٢۵٠١٠ذخاير

١,٣١۶,٩۶٧١,٠٣١,٣١٧٩٨۵,٨۵۵٢٨پیش دريافت ھا

۶٩,۵۶۶,٨٩٩۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۵٣

٠٠٠٠بدھي ھاي  مرتبط  با دارايي ھاي نگھداري  شده براي  فروش

۶٩,۵۶۶,٨٩٩۴۵,۵٩٢,۴۴۴١۴,۶٢٨,٨۵٧۵٣جمع بدھي ھاي جاري

٧۵,٣١٣,۵٢۴۵١,۵۵٣,٨٣٢١٩,۶٨٢,٧۵١۴۶جمع بدھي ھا



درصد تغییرتجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/٠١/٠١تجديد ارائه شده به تاريخ ١۴٠٠/١٢/٢٩به تاريخ ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

١٢۴,۵۴٠,٠٩١٩٠,١١۵,٢٠٢۴۵,۵٢٠,۵٠١٣٨جمع حقوق مالکانه و بدھي ھا

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

افزايش سرمايه درسرمايهشرح
جريان

صرف
سھام

صرف سھام
خزانه

اندوخته
قانوني

ساير
اندوخته ھا

مازاد تجديد ارزيابي
دارايي ھا

تفاوت تسعیر ارز عملیات
خارجي

سود
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 رويه ھاي حسابداري

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

تغییرات حقوق مالکانه در سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

٢٧,٢٧٧,٩٢١٢٧,٢٧٧,٩٢١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رويه ھاي حسابداري

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

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧,٢٧٧,٩٢١٠٢٧,٢٧٧,٩٢١سود(زيان) جامع سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

(١۴,۵١٩,٢۶٢)(١۴,۵١٩,٢۶٢)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠افزايش سرمايه

٠٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

(٢٩٨,٩٢۶)(٢٩٨,٩٢۶)خريد سھام خزانه

٠٢١,١٩٠٢۴٢,۶٩٧٢۶٣,٨٨٧فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از ساير اقالم حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانوني

٠٠٠تخصیص به ساير اندوخته ھا

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

تغییرات حقوق مالکانه در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

٣١,٠٨١,١٣٧٣١,٠٨١,١٣٧سود (زيان) خالص در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٣١,٠٨١,١٣٧٠٣١,٠٨١,١٣٧سود (زيان) جامع در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

(٢٠,٣۵٠,٠٠٠)(٢٠,٣۵٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠(٩,٩٧٢,۴۵١)٩,٩٧٢,۴۵١٠افزايش سرمايه

٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

(٢۵٨,٨٩٣)(٢۵٨,٨٩٣)خريد سھام خزانه

٣١,۴٢٣١۶١,۵٣٠١٩٢,٩۵٣فروش سھام خزانه

٠٠٠٠٠انتقال از ساير اقالم حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته

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

٢,٨۴٧,١٣٩٠(٢,٨۴٧,١٣٩)تخصیص به ساير اندوخته ھا



افزايش سرمايه درسرمايهشرح
جريان

صرف
سھام

صرف سھام
خزانه

اندوخته
قانوني

ساير
اندوخته ھا

مازاد تجديد ارزيابي
دارايي ھا

تفاوت تسعیر ارز عملیات
خارجي

سود
انباشته

سھام
خزانه

جمع کل

۴٩,٢٢۶,۵۶٧(٢٢٠,٨٣۴)١١,٠٠٠,٠٠٠٠٠۵٧,۵۴٩١,١٠٠,٠٠٠١۴,۴٠٢٠٠٣٧,٢٧۵,۴۵٠مانده در ١۴٠١/٠٩/٣٠

صورت جريان ھاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون لایر است

درصد تغییرتجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

جريان ھاي نقدي حاصل از فعالیت ھاي عملیاتي:

--١٨,۴٢٣,٣۵١٢۶,٩٢۶,۶٢۶(٧٠٠,٢١٨)نقد حاصل از عملیات

٣٠(۴,١٢٧,۶٢۶)(٢,٨١۶,٢٧۵)(١,٩٧٣,٣٨٩)پرداخت ھاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

--١۵,۶٠٧,٠٧۶٢٢,٧٩٩,٠٠٠(٢,۶٧٣,۶٠٧)جريان  خالص  ورود  (خروج)  نقد حاصل از فعالیت ھاي  عملیاتي

جريان ھاي نقدي حاصل از فعالیت ھاي سرمايه گذاري:

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش دارايي ھاي ثابت مشھود

(١٠٧)(١۴,٠٣٢,٨۶۵)(۵,٧٢٣,٣۶۴)(١١,٨٣٣,٩٨٣)پرداخت ھاي نقدي براي خريد دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش دارايي ھاي غیرجاري نگھداري شده براي فروش

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش دارايي ھاي نامشھود

--(۴۶,٩٧۵)٠(٨,٣۵٠)پرداخت ھاي نقدي براي خريد دارايي ھاي نامشھود

--٠٣٩۶,۵٩١٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

--(١,٩۵٧,۴۵١)٠(١,٣١۵,۵٠٠)پرداخت ھاي نقدي براي تحصیل سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري در امالک

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي براي تحصیل سرمايه گذاري  در امالک

١۴,٠٨٨,١۶٠١٠,٩٢۶,۴٧٠۴,۴٧٨,٩٢١٢٩دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

٩٧(٧,٣۴۴,١٢٠)(١٧,٨٠٠,٠٠٠)(۵٠٠,٠٠٠)پرداخت ھاي نقدي براي تحصیل سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت تسھیالت اعطايي به ديگران

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از استرداد تسھیالت اعطايي به ديگران

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از سود تسھیالت اعطايي به ديگران

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از سود  سھام

٣,۵٢٧,٣١٧٣,۴٣٢,٨۴٠۴,۶٨۴,۵٣٢٣دريافت ھاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه گذاري ھا

--(١۴,٢١٧,٩۵٨)(٨,٧۶٧,۴۶٣)٣,٩۵٧,۶۴۴جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي سرمايه گذاري

(٨١)١,٢٨۴,٠٣٧۶,٨٣٩,۶١٣٨,۵٨١,٠۴٢جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت ھاي تامین مالي

جريان ھاي نقدي حاصل از فعالیت ھاي تامین مالي:

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه

۴٨,۵۵٣١۴,٨٠٣٢١,١٩٠٢٢٨دريافت ھاي نقدي حاصل از صرف سھام

(١٨)١۶١,۵٣٠١٩٧,٧۵۶٢۴٢,۶٩٧دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سھام خزانه

(۵)(٢٩٨,٩٢۶)(٢۴۵,۶٩٠)(٢۵٨,٨٩٣)پرداخت ھاي نقدي براي خريد سھام خزانه

٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل تسھیالت

۵۵(١,٢۶۶)(۴٩٩)(٢٢٧)پرداخت ھاي نقدي بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت



درصد تغییرتجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩تجديد ارائه شده دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠شرح

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه اي

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه اي

٧٠(١۴,۴٩٣,٢٢۵)(۵,٠۶٨,٢٢۶)(١,۵٢٠,۶٨٧)پرداخت ھاي نقدي بابت سود سھام

۶٩(٨,۵٢٩,۵٣٠)(۵,١٠١,٨۵۶)(١,۵۶٩,٧٢۴)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي تامین مالي

--١,٧٣٧,٧۵٧۵١,۵١٢(٢٨۵,۶٨٧)خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

١,۵٠۴,٧۵٢١,۴۵٣,٠۴۵١,۴۵٣,٠۴۵۴مانده موجودي نقد در ابتداي سال

٢٩,۶١١٢٧٠١٩۵١٠,٨۶٧تاثیر تغییرات نرخ ارز

(۶١)١,٢۴٨,۶٧۶٣,١٩١,٠٧٢١,۵٠۴,٧۵٢مانده موجودي نقد در پايان سال

٠٠٠٠معامالت غیرنقدي

داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

داليل تغییرات اطالعات واقعي دوره منتھي 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 ٩ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد سال مالبرآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩
/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

تعدادمبلغ فروشنرخ فروش
تولید

تعداد
ففروش

فروش
داخلي:

متربنزين
مکعب

نرخھای٧۵٠,٧٨۴
جھانی

۴١٩,١۶١۴٢,٨۴٩,۵٧۵۵۶۵,٩۴۶۵۵۵,۶٧۴١١۶,۶٨۵,٧٢٢۶۴,٨٣٩,٢٢٢(۶٣,٧٣٧,٨٢٢)١,١٠١,۴٠٠٣۵٠,٩١۵٣٧٨,٢۴٣١٧١,۶٩٣,۴۶٢۶۴,٩۴١,٨۵٠(۶۴,٣۶٢,٩٨۶)۵٧٨,٨۶۴١٣٢,١۶۵١٣٢,١۶۵١٣۶,١٣٢,۵٨۴١٧,٩٩١,٩۶٣٠٠

مترنفت سفید
مکعب

نرخھای۴٣۵,۴٣
جھانی

١٩,۶٨٢١,٩٨۵,۶۴٢٣١,١٢٧٢٣,٣١۴١٢٠,١٧٧,٩١٩٢,٨٠١,٨٢٨(٢,۴٣٠,٠٢٩)٣٧١,٧٩٩٢١,۶١١٧,٩۴۶١٩٩,۶٢۶,٣۵٣١,۵٨۶,٢٣١(١,٢۶۵,٣١۴)٣٢٠,٩١٧٩,۶٩٢٩,۶٩٢١٨۵,٩٧٣,٢٧٧١,٨٠٢,۴۵٣٠٠

مترنفت گاز
مکعب

نرخھای١,١٧٠,٩٢٠
جھانی

٨۶٣,٢۶۵٩٣,۴٢٠,٩٩٠١,١٨۴,١٨۵١,١۵٨,۵١٨١٢١,١٣١,۶٩٢١۴٠,٣٣٣,٢۴۶(١٢۵,١١٧,٩٣۴)١۵,٢١۵,٣١٢٨۶٩,٣٩٠٨٧٨,۴٧٨٢١٠,١۶٠,٨٣٨١٨۴,۶٢١,۶٧٣(١۵٧,١٧٨,٩٠٠)٢٧,۴۴٢,٧٧٣٣١٨,٣۴١٣١٨,٣۴١١٧٧,۵٠٣,٣٧۵۵۶,۵٠۶,۶٠٢٠٠

مترنفت کوره
مکعب

نرخھای٧٣٠,٠٠٠
جھانی

۴۶,٣٧٧۴,١۶١,٩٧٣۴٧١,٧٢٢١۴٨,٩٠٩١٠٣,١۴٢,٢۶٨١۵,٣۵٢(١٢,٧٠٨,٠٨٨)٨,٨١٢,۶۵٠,٧٢۴٣۶۵,٨٣۶١٢٩,٧٩٢١٠٣,۴١۴,۴٣٢١٣,۴٢٢,٣۶۶(١١,٨٨٩,٣٠٠)١,۵٣٣,٠۶۶١١۶,٣٠۵١١۶,٣٠۵٨۵,٧٠۴,١۵٧٩,٩۶٧,٨٢٢٠٠

مترگاز مايع
مکعب

نرخھای٧٢۵,٩۶
جھانی

۴٣,۵٢٢٣,۴۵٣,٨٨٨۶۶,٣١١۶۴,۴١۴٨۶,٧٨١,١٠٣۵,۵٨٩,٩١٨(۵,٠٣۴,٣٧۵)۵۵۵,۵۴٣۴٩,۴٩۵۵٠,۵۶١٩۶,۶٨۴,٩٣۵۴,٨٨٨,۴٨٧(۴,٢٨١,۶٣٠)۶٠۶,٨۵٧١٩,٠٣٢١٩,٠٣٢٩٠,۵٨٧,۴٣٢١,٧٢۴,٠۶٠٠٠

سوخت
JP۴ سبک

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٣١٣,٣١٨٢,٢٢۵١,٠۴٩١۶۴,۶٣۶,٧٩٧١٧٢,٧٠۴(۶٢,٠۵١)١١٠,۶۵٣١۶١١,٢٠۶٢١۴,۶۴٩,٢۵۴٢۵٨,٨۶٧(٧٣,۴٧٣)١٨۵,٣٩۴٠٠٠٠٠٠



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد سال مالبرآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩
/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

تعدادمبلغ فروشنرخ فروش
تولید

تعداد
ففروش

سوخت
سنگین

ATK

متر
مکعب

نرخھای٠
جھانی

٣٧,٩۴۶۴,٠٢٧,٩٢٧۴٢,۶٣٠۴٩,٩۴١١١١,۵٢۵,٧٨٠۵,۵۶٩,٧٠٩(۴,٣١٧,٩۴٢)١,٢۵١,٧۶٧۴٧,۶۵۶۴۴,٠٨٩٢١۵,٨٠۴,٧٨١٩,۵١۴,۶١٧(٧,۶٠٢,٠٣۴)١,٩١٢,۵٨٣١٧,۶٢٢١٧,۶٢٢١٨٧,٧۴۶,٢٨٣٣,٣٠٨,۴۶۵٠٠

مترحالل
مکعب

نرخ٠۵٠,١٧۵
بازار

۴,۴٩٢۴٧١,۴٠۴١٣,۵۴١١٠,۴٧٠١٢١,٧٧٣,۶٣٩١,٢٧۴,(٧٩٣,٢١١)٩٧٠۴٨١,٧۵٩١۴,٢٩٧١٢,۵۵٠١٨٩,۵٣٧,۶١٠٢,٣٧٨,۶٩٧(١,٧۴٨,٣٢٢)۶٣٠,٣٧۵٠٠٠٠٠٠

مترگوگرد
مکعب

نرخ۶۵٠,٣
بازار

١,٢۴١٧٨,٩۶٧١,٨۴٠١,٣٣٩۶۶,٧۶٨,۴٨۴٨٩,۴٠٣(٧۵,۶٠٣)١٣,٨٠٠١,۵٣٨١,۵٧٨١٣٠,٣٧٢,۶٢۴٢٠۵,٧٢٨(١۵٠,٢۵٢)۵۵,۴٧۶٢۶۴٢۶۴٧٣,۶۴٣,٩٣٩١٩,۴۴٢٠٠

وکیوم باتوم
V.B

متر
مکعب

نرخ٢٨٩,٠٨٠
بازار

٢۶٣,٢۵٨١٨,٩۵٠,٨٠٧٣٢٢,۵٣٠٣۴٩,٠٩٩٧۵,۶۵۶,۵٣۶٢۶,۴١١,۶٢١(٢٣,٢٨٩,۴٨٧)٣,١٢٢,١٣۴٢۴٨,١٣۶٢۴٨,٩١۶٩٢,۵٢٨,٨۶٩٢٣,٠٣١,٩١۶(٢٠,٢۶٢,٣۶۶)٢,٧۶٩,۵۵٠١١٢,٠٧۶١١٢,٠٧۶٩۴,٠١۶,٩٩٧١٠,۵٣٧,٠۴٩٠٠

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٧۵٠,۵۴
بازار

۴,٧٣٣۴۵۶,۵۴٠۵,٣٩١۴,٨۴۴٩۶,٧٢١,٣٠۵۴۶٨,۵١٨(۴٢۴,٧۵٩)۴٣,٧۵٩١١٠١١٠١٧٧,۵٢٧,٢٧٣١٩,۵٢,٣(١٧,١٨٠)٢٨۴٨۴,۴٠۶۴,۴٠۶١١۴,٢٧۵,٩٨٧۵٠٣,۵٠٠٠٠

مترنفتا
مکعب

نرخ۴٣,٨٠٠
بازار

١۵٣,۴٨٣١٣,١۴٧,٩٨۵٢١١,٧۵٨٢١۵,٣۶٧٩٣,٠۶٩,٢٢۶٢٠,٠۴۴,٠۴٠(١۶,٠٢٩,۵۵٣)۴,٠١۴,۴٨٧١٩۶,٨٣١١٨۶,۶٠٠١١۶,٢٧٢,۶٨٠٢١,۶٩۶,۴٣(١٨,١٠٧,٧٢٠)٨٢,۵٨٨,٧۶٢۶٢,٣٨٢۶٢,٣٨٢١٣٢,٧۶۶,٣٩١٨,٢٨٢,٢٣٣٠٠

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٧٨۶,٣۵
بازار

١٣,۶٧٠١,۴٣۵,۶١٧٢٧,۴٩٢١٨,٢۴٨١١٠,٣٧۶,۵٣۴٢,٠١۴,١۵١(١,۵٢٩,٧٣۴)۴٨۴,۴١٧٣٠,٩۶٩٣۴,٩٧۴١۴٧,۴٢٨,٩۴٧۵,١۵۶,١٨٠(۴,٢۶۶,۵٠٧)٨٨٩,۶٧٣٢٠,۶١٨٢٠,۶١٨١٣٠,٩٧٢,۶۴۵٢,٧٠٠,٣٩۴٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠۵٩٨٨,۵٧۶,٢٧١۵,٢٢۶(١۶١)۵,٠۶۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٣٣,١٣٩١١,٧٨٣٧۴,۴۴٣,٨۶٠٨٧٧,١٧٢(٧٨۶,٠٨١)٩١,٠٩١١٩۴١٩٩٧٧,٩۴٩,٧۴٩١۵,۵١٢(۶,٣٧۶)٩,١٣۶٨,٨١١٨,٨١١٨٠,٨۴٢,٠١۶٧١٢,٢٩٩٠٠

جمع فروش
داخلی

١,٨٧٠,٨۶١١٨۴,۴۴۴,۶٣٣٢,٩٧٩,٨٣٧٢,۶١٣,٠٢٨٢٨۵,٨۵٠,۵۴٠(٢۵۶,٣٣۶,٨٣٠)٢٩,۵١٣,٧١٠٢,١٩٧,١٣٩١,٩٧۵,٢۴٢٣٣١,٧٣٨,١٣۴(٢٩١,٢١٢,٣۶٠)۴٠,۵٢۵,٧٧۴٨٢١,٧١۴٨٢١,٧١۴١١۴,٠۵۶,٢٨٢٠٠

فروش
صادراتی:

نفت کوره
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٠٠٠٢٧۶,٠۵۴٩٣,٧۵۴,٩٩۴٢۵,٨٨١,۴۴١(٢٣,۵۵٨,٧٧٧)٢,٣٢٢,۶۶۴٠١۵٧,۶٨۴١٠٧,٠۴۶,٠۴١١۶,٨٧٩,۴۴٨(١۴,۴٠٣,٧۶٧)٢,۴٧۵,۶٨١٠٠٠٠٠٠

مترآيزوفید
مکعب

نرخ٠
بازار

۵۴٧۵١,٠٧٨٠۵۴٧٩٣,٣٧٨,۴٢٨۵١,٠٧٨(۴٧,٩۶١)٣,١١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

قیر ۶٠/٧٠
صادراتي

متر
مکعب

نرخ٠
بازار

٨,٩٩٢۵۵۵,۶٢٨٠٨,٩٩٢۶١,٧٩١,٣٧٠۵۵۵,۶٢٨(۵٩٩,٨٨۵)(۴۴,٢۵٧)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترآيزوريسايکل
مکعب

نرخ٠
بازار

٩,٩٨٣٩٢٧,۵۶٨٠٩,٩٨٣٩٢,٩١۴,٧۵۵٩٢٧,۵۶٨(٨٣۶,٨٧٢)٩٠,۶٩۶٠١,٩٠٠١۶۴,٨٠۵,٢۶٧٣,٢٠٣٠٠٠٠٠٠(٢٣٩,٩٢٧)٣٣١٣,١٣٠

مترنفتا
مکعب

نرخ٠
بازار

٢,٠٣٢١۶٣,٨٨۵٠٢,۵١٢١٠٧,۶٩۵,۴۶٢٢٧٠,۵٣١(١٨۶,٩۶٧)٨٣,۵۶۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جمع فروش
صادراتی

٢١,۵۵۴١,۶٩٨,١۵٩٠٢٩٨,٠٨٨٢٧,۶٨۶,٢۴۶(٢۵,٢٣٠,۴۶٢)٢,۴۵۵,٧٨۴٠١۵٩,۵٨۴١٧,١٩٢,۵٧٨(١۴,۶۴٣,۶٩۴)٢,۵۴٨,٨٨۴٠٠٠٠٠

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

۴٣,٠٧۴,۶۵٨٨٢١,٧١۴٨٢١,٧١۴١١۴,٠۵۶,٢٨٢٠٠(٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴)٣١,٩۶٩,۴٩۴٢,١٩٧,١٣٩٢,١٣۴,٨٢۶٣۴٨,٩٣٠,٧١٢(٢٨١,۵۶٧,٢٩٢)١,٨٩٢,۴١۵١٨۶,١۴٢,٧٩٢٢,٩٧٩,٨٣٧٢,٩١١,١١۶٣١٣,۵٣۶,٧٨۶جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩سال مالی ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی ١۴٠٠/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٩/١٢/٣٠سال مالی ١٣٩٨/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩٧/١٢/٢٩سال مالی ١٣٩۶/١٢/٢٩شرح

٣٩,٠٩۵,٠٩٣٧۵,٩۵٢,۶٩۵١٣٠,١٧٩,۴۵٩١۴۵,٣۵٢,٩٩۴٣١٣,۵٣۶,٧٨۶٣۴٨,٩٣٠,٧١٢١١۴,٠۵۶,٢٨٢٠مبلغ فروش

٠(١٠۶,٨١۴,۵۴۵)(٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴)(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 ٣
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 ابتدای سال 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 نسبی کمی روند کاھش نسبت به شش ماھه اول داشته باشد.

نرخ
فروش

محصوالت

برآورد سال مالی
منتھی به

١۴٠٢/١٢/٢٩

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

بھای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠ (میلیون ریال)سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩ (میلیون ریال)شرح

٢٩٣,۵٨۵,۶٢۵٣١۵,۵۵۴,٨٨٢١٠٣,٢٨٨,۴۶٠٠مواد مستقیم مصرفی

٢٩٩,۶١٨۴١٠,٧٠٣١٣۶,٩٠١٠دستمزدمستقیم تولید

۶,۵٧۵,٠٣۴٧,٠١٩,٢۵٩٢,۴۵۶,۵١٨٠سربارتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٣٢٢,٩٨۴,٨۴۴١٠۵,٨٨١,٨٧٩٠جمع

٠٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٣٠٠,۴۶٠,٢٧٧٣٢٢,٩٨۴,٨۴۴١٠۵,٨٨١,٨٧٩٠جمع ھزينه ھاي تولید

٢۶۴,١۴٩٠(١,١۶١,۵۶۴)(١,۴۶٨,۶١٢)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢٩٨,٩٩١,۶۶۵٣٢١,٨٢٣,٢٨٠١٠۶,١۴۶,٠٢٨٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٨,٨٢٧,۶۵١٢۶,٢۵٢,٠٢۴۴٢,٢١٩,٢۵٠٠موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

٠(۴١,۵۵٠,٧٣٣)(۴٢,٢١٩,٢۵٠)(٢۶,٢۵٢,٠٢۴)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴١٠۶,٨١۴,۵۴۵٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

٢٨١,۵۶٧,٢٩٢٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴١٠۶,٨١۴,۵۴۵٠جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

برآورد دوره ٣
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 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 درمقایسه با دوره مشابه سال گذشته 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.



برآورد سال
مالی منتھی

به
١۴٠٢/١٢/٢٩

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

«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 ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

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

متربنزين
مکعب

٣٠,١٨٨١١۴,٧٠٣,٨٢٣٣,۴۶٢,۶٧٩٣۵٠,٩١۵١٧٩,٨٣٢,١۴٢۶٣,١٠۵,٧٩۶١٩,۵٨١٨٢,٣٨٠,٩٣٠١,۶١٣,١٠١٣٧٨,٢۴٣١٧٠,١۶٣,٠۵٩۶۴,٣۶٢,٩٨۶٢٢,۴۴١١٧٠,١۶١,٣١٢٣,٨١٨,۵٩٠

مترنفت سفید
مکعب

١٣,٢٠۶١٠۴,٢٢٨,٣٨١١,٣٧۶,۴۴٠٢١,۶١١١٧۵,۶٣۴,٧٢٣٣,٧٩۵,۶۴٢(۶,٧٧٠)١٠۴,٢٢٨,٣۶٠(٧٠۵,۶٢۶)٧,٩۴۶١۵٩,٢٣٩,١١۴١,٢۶۵,٣١۴٢٠,١٠١١۵٩,٢۵٢,٨٧٣٣,٢٠١,١۴٢

مترنفت گاز
مکعب

۶٣,٩۶۶١٠٨,٠٠٠,٩۵۴۶,٩٠٨,٣٨٩٨۶٩,٣٩٠١٨۴,٨٩١,٧١٩١۶٠,٧۴٣,٠١٢۶,٧٧٠٨٢,٣٨٠,٩۴۵۵۵٧,٧١٩٨٧٨,۴٧٨١٧٨,٩٢١,٨۴٠١۵٧,١٧٨,٩٠٠۶١,۶۴٨١٧٨,٩٢٢,۵٩٣١١,٠٣٠,٢٢٠

مترنفت کوره
مکعب

٧۵,٩١۵٨۵,٣۴١,١٣٢۶,۴٧٨,۶٧٢٣۶۵,٨٣۶٩٢,٧٣٢,۶۵٩٣٣,٩٢۴,٩۴۵٣٠٨٢,٣۶۶,۶۶٧٢,۴٧١٢٨٧,۴٧۶٩١,۴۶١,٧٨١٢۶,٢٩٣,٠۶٧١۵۴,٣٠۵٩١,۴۶١,٨۵٢١۴,١١٣,٠٢١

مترگاز مايع
مکعب

٢,٨۶٢٧٨,١۵٧,٢٣٣٢٢٣,۶٨۶۴٩,۴٩۵٨۵,٠۶٠,۵۵٢۴,٢١٠,٠٧٢٠٠٠۵٠,۵۶١٨۴,۶٨٢,۴۶٣۴,٢٨١,۶٣٠١,٧٩۶٨۴,٧٠٣,٧٨۶١۵٢,١٢٨

JP۴ مترسوخت سبک
مکعب

١٢,١٧٣۵٩,١٧٧,٨۵٣٧٢٠,٣٧٢١۶١١٨٨,٧٨٨,٨٢٠٣٠,٣٩۵(٢۶۵)۵٩,١٧٧,٣۵٨(١۵,۶٨٢)١,٢٠۶۶٠,٩٢٢,٨٨۶٧٣,۴٧٣١٠,٨۶٣۶٠,٩٠۵,٠٩١۶۶١,۶١٢

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

٩,۶۶۴٨۶,۴۶١,۶١٠٨٣۵,۵۶۵۴٧,۶۵۶١٨٩,٨۵٧,٨۵۶٩,٠۴٧,٨۶۶٠٠٠۴۴,٠٨٩١٧٢,۴٢۴,٧٣٢٧,۶٠٢,٠٣۴١٣,٢٣١١٧٢,۴٢٨,١۶١٢,٢٨١,٣٩٧

مترحالل
مکعب

١۵,٠٧٢٧۵,٧۵٧,۵۶۴١,١۴١,٨١٨١۴,٢٩٧١۶۶,٧۴٩,١٠٨٢,٣٨۴,٧(٨,٨٩٩)٠١٢۵,٧۵٧,۶١٣(۶٧۴,١۶٧)١٢,۵۵٠١٣٩,٣٠٨,۵٢۶١,٧۴٨,٣٢٢٧,٩٢٠١٣٩,٣١٠,٧٣٢١,١٠٣,٣۴١

مترگوگرد
مکعب

٧٧٣۵۶,٣۵٣,١۶٩۴٣,۵۶١١,۵٣٨١١۴,٧٣٢,٧٧٠١٧۶,۴۵٩٠٠٠١,۵٧٨٩۵,٢١۶,٧٣٠١۵٠,٢۵٢٧٣٣٩۵,١٨١,۴۴۶۶٩,٧۶٨

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٣,۵٢٣٨١,٣٢٩,۵۴٩٢٨۶,۵٢۴٢۴٨,١٣۶٨١,۴٠٣,۵٠٩٢٠,١٩٩,١۴٨١,٣٣٣,٣٣٣(٣٠)١(٢,۴۴٠)٢۴٨,٩١۶٨١,۴٠٢,۴٢۵٢٠,٢۶٢,٣۶۶٢,٧١٣٨١,۴٠٧,۶۶٧٢٢٠,٨۵٩

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠١١٠١۵۶,۶٠٩,٠٩١١٧,٢٢٧٠٠٠١١٠١۵۶,١٨١,٨١٨١٧,١٨٠٠۴٧

مترنفتا
مکعب

۵۶,١۴٨٧۴,۴٣١,٢١٧۴,١٧٩,١۶۴١٩۶,٨٣١١٠٢,٢٩٢,٣٣٢٢٠,١٣۴,٣٠٢(١٠,۴١٧)٧۴,۴٣٣,٨١٠(٧٧۵,٣٧٧)١٨۶,۶٠٠٩٧,٠۴٠,٣٠٠١٨,١٠٧,٧٢٠۵۵,٩۶٢٩٧,٠٣۶,٧٢١۵,۴٣٠,٣۶٩

مترآيزوريسايکل
مکعب

۶,۶٧٩٨٣,٨٢۵,٧٢٢۵۵٩,٨٧٢٣٠,٩۶٩١٣٠,۴٨٩,۴٢۵۴,٠۴١,١٢٧٠٠٠٣۶,٨٧۴١٢٢,٢١١,۶٩۴۴,۵٠۶,۴٣۴٧٧۴١٢٢,١٧٧,٠٠٣٩۴,۵۶۵

مترمالچ
مکعب

٠٠٠١٩۴٠٠٠٠٠٠٠٠١٩۴٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨۵٢۶,۴٨۵,۶٠٣٣۴,٠٣۴١٩۴۶٨,۴٧٩,٣٨١١٣,٢٨۵٠٠٠١٩٩٣٢,٠۴٠,٢٠١۶,٣٧۶١,٢٨٠٣١,٩٨۶,٧١٩۴٠,٩۴٣

٣٠۵,٨۵۶,٠۵۴۴٢,٢١٩,٢۵٠(١)٢۶,٢۵٢,٠٢۴٣٢١,٨٢٣,٢٨١جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

برآورد دوره ٣ 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 - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

برآورد دوره ٣ 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 - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

متربنزين
مکعب

٢٢,۴۴١١٧٠,١۶١,٣١٢٣,٨١٨,۵٩٠١٣٢,١۶۵١۵١,۴٧۶,١٨۵٢٠,٠١٩,٨۵٠٠٠٠١٣٢,١۶۵١۵٢,٢۶٣,١٧٩٢٠,١٢٣,٨۶٣٢٢,۴۴١١۶۵,۵٢۶,٣۵٨٣,٧١۴,۵٧٧

مترنفت سفید
مکعب

٢٠,١٠١١۵٩,٢۵٢,٨٧٣٣,٢٠١,١۴٢٩,۶٩٢١۵٧,۴۴۶,۵۵۴١,۵٢۵,٩٧٢٠٠٠٩,۶٩٢١۵٨,۴٠٧,۴۴٩١,۵٣۵,٢٨۵٢٠,١٠١١۵٨,٧٨٩,۵۶٣٣,١٩١,٨٢٩

مترنفت گاز
مکعب

۶١,۶۴٨١٧٨,٩٢٢,۵٩٣١١,٠٣٠,٢٢٠٣١٨,٣۴١١۶٠,١٩۵,٢٩١۵٠,٩٩۶,٧٢٩٠٠٠٣١٨,٣۴١١۶١,١١٢,۶۵۶۵١,٢٨٨,٧۶۴۶١,۶۴٨١٧۴,١٨۵,۴۵۶١٠,٧٣٨,١٨۵

مترنفت کوره
مکعب

١۵۴,٣٠۵٩١,۴۶١,٨۵٢١۴,١١٣,٠٢١١١۶,٣٠۵٧۴,١٣۴,۴۴٠٨,۶٢٢,٢٠۶٠٠٠١١۶,٣٠۵٧٨,٩٢۵,٣١٧٩,١٧٩,۴٠٩١۵۴,٣٠۵٨٧,٨۵٠,٨٠٢١٣,۵۵۵,٨١٨

مترگاز مايع
مکعب

١,٧٩۶٨۴,٧٠٣,٧٨۶١۵٢,١٢٨١٩,٠٣٢٨١,۵١۴,۵٠٢١,۵۵١,٣٨۴٠٠٠١٩,٠٣٢٨١,۵٩۴,٢١٠١,۵۵٢,٩٠١١,٧٩۶٨٣,٨۵٩,١٣١١۵٠,۶١١

JP۴ مترسوخت سبک
مکعب

١٠,٨۶٣۶٠,٩٠۵,٠٩١۶۶١,۶١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٨۶٣۶٠,٩٠۵,٠٩١۶۶١,۶١٢

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

١٣,٢٣١١٧٢,۴٢٨,١۶١٢,٢٨١,٣٩٧١٧,۶٢٢١۶٧,۶۶٣,٠٣۵٢,٩۵۴,۵۵٨٠٠٠١٧,۶٢٢١۶٨,۴٩۶,٧٠٩٢,٩۶٩,٢۴٩١٣,٢٣١١٧١,٣١٧,٨١۴٢,٢۶۶,٧٠۶

مترحالل
مکعب

٧,٩٢٠١٣٩,٣١٠,٧٣٢١,١٠٣,٣۴١٠١٣,٧۵٧٠٠٠٠٠٠٧,٩٢٠١۴١,٠۴٧,٧٢٧١,١١٧,٠٩٨

مترگوگرد
مکعب

٧٣٣٩۵,١٨١,۴۴۶۶٩,٧۶٨٢۶۴٧٠,٠٩٨,۴٨۵١٨,۵٠۶٠٠٠٢۶۴٧٧,٢٨٧,٨٧٩٢٠,۴٠۴٧٣٣٩٢,۵٩٢,٠٨٧۶٧,٨٧٠

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٢,٧١٣٨١,۴٠٧,۶۶٧٢٢٠,٨۵٩١١٢,٠٧۶٨۴,٢٢٧,١۴١٩,۴٣٩,٨۴١٠٠٠١١٢,٠٧۶٨۴,٢٠۶,٠٨٣٩,۴٣٧,۴٨١٢,٧١٣٨٢,٢٧٧,۵۵٣٢٢٣,٢١٩

مترآيزوفید
مکعب

٠۴٧۴,۴٠۶١٠١,١٣۴,٨١۶۴۴۵,۶٠٠٠٠٠۴,۴٠۶١٠١,١٣٨,۴۴٨۴۴۵,۶١۶٠٣١

مترنفتا
مکعب

۵۵,٩۶٢٩٧,٠٣۶,٧٢١۵,۴٣٠,٣۶٩۶٢,٣٨٢١١٩,٩٣٩,١٩٧٧,۴٨٢,٠۴٧٠٠٠۶٢,٣٨٢١١۵,٨٧٢,١٩١٧,٢٢٨,٣٣٩۵۵,٩۶٢١٠١,۵٧٠,٢٩٨۵,۶٨۴,٠٧٧

مترآيزوريسايکل
مکعب

٧٧۴١٢٢,١٧٧,٠٠٣٩۴,۵۶۵٢٠,۶١٨١١٨,۵٩٧,۵٨۵٢,۴۴۵,٢۴۵٠٠٠٢٠,۶١٨١١٨,۶۴۵,۵۵٢٢,۴۴۶,٢٣۴٧٧۴١٢٠,٨٩٩,٢٢۵٩٣,۵٧۶

مترمالچ
مکعب

١٩۴٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩۴٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

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

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

١,٢٨٠٣١,٩٨۶,٧١٩۴٠,٩۴٣٨,٨١١٧١,۵٣٩,٣٢۶۶٣٠,٣٣٣٠٠٠٨,٨١١۶۶,۶٢١,٢۶٩۵٨٧,٠٠٠١,٢٨٠۶۵,٨۴٠,۶٢۵٨۴,٢٧۶

۴٢,٢١٩,٢۵٠١٠۶,١۴۶,٠٢٨٠١٠۶,٨١۴,۵۴۵۴١,۵۵٠,٧٣٣جمع كـل

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

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

بھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقداربھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقداربھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقدار

متربنزين
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترنفت سفید
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠



برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩واحدشرح محصول

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

بھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقداربھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقداربھای تمام شده - میلیون ریالنرخ - ریالمقدار

مترنفت گاز
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترنفت کوره
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترگاز مايع
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

JP۴ مترسوخت سبک
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

سوخت سنگین
ATK

متر
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترحالل
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترگوگرد
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

V.B متروکیوم باتوم
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترآيزوفید
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترنفتا
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترآيزوريسايکل
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترمالچ
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

MCمترقیر ٢
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مترقیر ۶٠٧٠
مکعب

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۵٨,١٠۶٩٧,۶٠٠,٧١٢۵,۶٧١,١٨٧١,٨٧٣,۵٣٧١۴٢,۵٧۵,١٣٧٢۶٧,١١٩,٧٩۴١,٩٠٩,٨٠٠١۴٠,٠۶٩,٨٨٢٢۶٧,۵٠۵,۴۶٠٢١,٨۴٣٢۴١,٩٧٧,٧٩۶۵,٢٨۵,۵٢١متر مکعبنفت خام

٨,۵۶۵٩۶,١٨٨,٣٢۵٨٢٣,٨۵٣٢٧۵,٨٩١١۴١,١۵۶,۵٨۴٣٨,٩۴٣,٨٣١٢٧١,۴۴٨١٣٩,٨٠٢,۵٨۵٣٧,٩۴٩,١٣٢١٣,٠٠٨١٣٩,٨٠٢,۵٨٣١,٨١٨,۵۵٢متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ١,٠٧۵١۴٨,۶٧٣,۴٨٨١۵٩,٨٢۴۴۴,۶۴٣٢٢٧,۶٩۶,٧۵٠١٠,١۶۵,٠۶۶۴۴,٧٠٨٢٢۵,٩١۶,٨٣٨١٠,١٠٠,٢٩٠١,٠١٠٢٢٢,٣٧۶,٢٣٨٢٢۴,۶٠٠متر مکعبماده افزودني

۶,۶۵۴,٨۶۴٣١۶,٢٢٨,۶٩١٣١۵,۵۵۴,٨٨٢٧,٣٢٨,۶٧٣جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی



دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

۶,۶۵۴,٨۶۴٣١۶,٢٢٨,۶٩١٣١۵,۵۵۴,٨٨٢٧,٣٢٨,۶٧٣جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٢١,٨۴٣٢۴١,٩٧٧,٧٩۶۵,٢٨۵,۵٢١٧٠٧,۴٩۴١٢۴,۵١٩,٢٩٣٨٨,٠٩۶,۶۵٣٧٠٧,۴٩۴١٢٣,۶٢٠,۶٣۴٨٧,۴۶٠,٨۵٧٢١,٨۴٣٢٧١,٠٨۵,٣٣۶۵,٩٢١,٣١٧متر مکعبنفت خام

١٣,٠٠٨١٣٩,٨٠٢,۵٨٣١,٨١٨,۵۵٢٩٩,٠۴٩١٢٣,١٧۵,٧۴١١٢,٢٠٠,۴٣۴٩٩,٠۴٩١٢٣,٧٣٩,٧٠۵١٢,٢۵۶,٢٩۴١٣,٠٠٨١٣۵,۵٠٨,٣٠٣١,٧۶٢,۶٩٢متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ١,٠١٠٢٢٢,٣٧۶,٢٣٨٢٢۴,۶٠٠١٧,٨٠٢٢٠٠,٢۶۴,٢٩۶٣,۵۶۵,١٠۵١٧,٨٠٢٢٠٠,۶١٢,٧٩۶٣,۵٧١,٣٠٩١,٠١٠٢١۶,٢٣٣,۶۶٣٢١٨,٣٩۶متر مکعبماده افزودني

٧,٣٢٨,۶٧٣١٠٣,٨۶٢,١٩٢١٠٣,٢٨٨,۴۶٠٧,٩٠٢,۴٠۵جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٧,٣٢٨,۶٧٣١٠٣,٨۶٢,١٩٢١٠٣,٢٨٨,۴۶٠٧,٩٠٢,۴٠۵جمع كـل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠متر مکعبنفت خام

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠متر مکعبمیعانات گازي

M.T.B.E ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠متر مکعبماده افزودني

٠٠٠٠جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي

٠٠٠٠جمع كـل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید
مواد اولیه

برآورد دوره ٣ 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 باشیم.

نرخ خرید
مواد اولیه

برآورد سال مالی منتھی
به ١۴٠٢/١٢/٢٩

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

«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 ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٩/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

سال مالی منتھی به
١۴٠٠/١٢/٢٩

دوره ٩ ماھه منتھی به
١۴٠١/٠٩/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

١,٩٠۵,١٨۵١,۴۶۶,۶۴٧۴۶٢,٣٠۵٠٧٩٠,۵۴٣۶٧٨,٢٧١٢٨۴,٢٠٢٠ھزینه حقوق و دستمزد

٢٣۴,٠٣۴١٩۶,٩١۵١٩۶,٩١۴٠٣٢,١٨۴٢٨,٨٨١٢٨,٨٨١٠ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز
و سوخت)

٣,٢۵٢,٣٨٠٣,٨٠٩,٨۶٩١,٢۶٩,٩۵۶٠٢٣٨۶۴١٠٠

٣٢٠,٩١۶۴۵۶,٨٢٨١۶٠,٧١١٠٠٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه حمل و نقل و انتقال

٨۶٢,۵١٩١,٠٨٩,٠٠٠٣۶۶,۶٣٣٠۴,٣٩۵,٣٢٣٣,٢٢۴,١٠٩٨٧٧,١٨۶٠سایر ھزینه ھا

۶,۵٧۵,٠٣۴٧,٠١٩,٢۵٩٢,۴۵۶,۵١٩٠۵,٢١٨,٢٨٨٣,٩٣١,٩٠٢١,١٩٠,٢۶٩٠جمع

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 ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

پیش بینی می گردد ھزینه ھای فروش، اداری و تشکیالتی متناسب با افزایش سطح عمومی قیمتھا، تعدیل گردد.برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩

وضعیت کارکنان

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٢٩٣٣٠٠٢٨٩٠تعداد پرسنل تولیدی شرکت

۶۵٣۶۵٧۶۴٧٠تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩نوع ارزشرح

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

٣١,۵۶۵,٢٠۶٢,٠۶۴,٠٨٠٣,٨٣٠,١٣٩٢٨٢,۵۶۵٠٠٠٠درھممنابع ارزی طی دوره

٣۴٢,۵۶۵٩٠,٨۵۴٠٠٠٠٠٠يورومصارف ارزی طی دوره

٣۴,٣۶١,٨٠٨٢,٢۴۶,٩۵٣٨٢٨,۶١١۶١,١٣٠٠٠٠٠درھممصارف ارزی طی دوره

۴٩٠,۵۴۴١٣٠,١٠٠۴٩٠,۵۴۴١۵٢,٩٢٧۴٩٠,۵۴۴١۵٢,٩٢٧٠٠يوروداراییھای ارزی پایان دوره

١٢,٢۴٩٢,٩۴١١٢,٢۴٩٣,۵٩١١٢,٢۴٩٣,۵٩١٠٠دالرداراییھای ارزی پایان دوره

٣,٣٣١,۵٠۴٢١٧,٨۵٠٣,٨٣٨,٧٨٨٣٠۶,۴۶٢٣,٨٣٨,٧٨٨٣٠۶,۴۶٢٠٠درھمداراییھای ارزی پایان دوره

٨۶٩,١۶٩٢٣٠,۵١٨٣٨٩,٧٧٨١٢١,۵١٣٣٨٩,٧٧٨١٢١,۵١٣٠٠يوروبدھی ھای ارزی پایان دوره

۴,٨٧٢,۵٠٨١,١٧٠,٠۵٠٧,٢۵٩,٩٣٣٢,١٢٨,٣٨٧٧,٢۵٩,٩٣٣٢,١٢٨,٣٨٧٠٠دالربدھی 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 ١۴٠١/٠٩/٣٠ -

میلیون ریال

ھزینه ھای برآوردی
تکمیل طرح- میلیون

ریال

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠٠/١٢/٢٩

درصد پیشرفت فیزیکی
طرح در تاریخ
١۴٠١/٠٩/٣٠

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠١/١٢/٢٩

درصد پیشرفت برآوردی
فیزیکی طرح در تاریخ

١۴٠٢/١٢/٢٩

تاریخ برآوردی
بھره برداری از

طرح

تشریح تاثیر طرح در
فعالیتھای آتی

شرکت

توضیحات

احداث واحد
ايزومريزاسیون و نفتاي

سبک

تولید بنزین یورو٧,١٣٣,٣٠۵٢,٨۴٢,۶٩۵۵۴٧١٨٠٠١۴٠٢/٠٣/٣١۵یورو٠٠٠٣٢,٠٠٠,٠٠٠,٩,٩٧۶

گوگردزدايي از محصوالت
میان تقطیر واحدھاي

جانبي

تولید نفت گاز١٨,٨٧٧,۴٢٢۴٠,٣۴٢,٧١۶۴۴۵٩۶٧٠١۴٠٣/٠٣/٣١دالر۵٩,٢٢٠,١٣٨٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠

-٠٠٢۵٢,٣١٠٠٠٠٠٠ساير

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 سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال 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

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

درآمد
ھر سھم

درآمد نقدی
ھر سھم

درآمد سرمایه گذاری
- میلیون ریال

ساير شرکتھاي
خارج از بورس

٢٠۴٣,۴٠٩١۴٠١/١٢/٢٩٠٢٠۴٣,١٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

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 سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۵٣,٠۵٢٣۶,٠۴١٢۶,۵۴٣٠درآمد توزين و بارگیري

٩٩,٩٩٩۵۵١,٣٩۵١٨٣,٧٩٨٠درآمد ناشي از فروش خدمات و يوتیلیتي( آب و برق و گاز )

٢,۶١٢٠٠٠سود حاصل از فروش کاالي مازاد و ضايعات

٢٢٧,۵٠٣٠٠٠تعديل نرخ نفت خام و فرآورده ھاي اصلي و ذخیره سرک سالھاي ١٣٩٨ و ١٣٩٩

٠۶۵,۶٢٣٠٠ساير

٣٨٣,١۶۶۶۵٣,٠۵٩٢١٠,٣۴١٠جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠٢,٢٠٠,٨٠۴٧٣٣,۶٠١٠ضايعات غیرعادي

٧,۶٧۶٠٠٠ساير

٧,۶٧۶٢,٢٠٠,٨٠۴٧٣٣,۶٠١٠جمع

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠

سایر توضیحاتمبلغ ھزینه مالی طی دورهمانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی (میلیون ریال)نرخ سودمحل تامین

ارزیریالی

بلند مدتکوتاه مدتمعادل ریالی تسھیالت ارزی (میلیون ریال)مبلغ ارزینوع ارز

١٨۶,٣٠۴,٠٠٠٠٠۶,٠۴٧,٣۴٢۶,٠۴٧,٣۴٢٠٢٢٧تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

۶,٣٠۴,٠٠٠٠۶,٠۴٧,٣۴٢۶,٠۴٧,٣۴٢٠٢٢٧جمع

٠انتقال به دارایی

٢٢٧ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

سایر توضیحاتمبلغ ھزینه مالی طی دورهمانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی (میلیون ریال)نرخ سودمحل تامین

ارزیریالی

بلند مدتکوتاه مدتمعادل ریالی تسھیالت ارزی (میلیون ریال)مبلغ ارزینوع ارز

٠٠٠٠٠٠٠٧۵تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠٠٠٠٧۵جمع

٠انتقال به دارایی

٧۵ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩

سایر توضیحاتمبلغ ھزینه مالی طی دورهمانده پایان دوره به تفکیک سررسیدمانده پایان دوره (اصل و فرع)مانده اول دوره تسھیالت ارزی و ریالی (میلیون ریال)نرخ سودمحل تامین

ارزیریالی

بلند مدتکوتاه مدتمعادل ریالی تسھیالت ارزی (میلیون ریال)مبلغ ارزینوع ارز

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره



شرکت در پایان دوره ٩ 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 سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

۴,٨١٩,۴٠٩٢,۵٠٩,٠٣٢۵٠١,٨٠۶٠سود سپرده ھاي بانکي

۴,٨١٩,۴٠٩٢,۵٠٩,٠٣٢۵٠١,٨٠۶٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٠(٣٣۴,٩۴١)(٧۶١,٣٠٩)(١,۴۵٣,۵۶٣)تعھدات بابت کارکنان رسمي نفت به صندوقھاي بازنشستگي و پس انداز کارکنان نفت

١٣٠,٨٩٧٠٠٠سود ناشي از تسعیر وجوه نقدي ارزي

٣٧,۶٣٣٣٣,٧۵۶١١,٢۵٢٠ساير

٠(٣٢٣,۶٨٩)(٧٢٧,۵۵٣)(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 ٣
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

١-میانگین نرخ خرید نفت خام و میعانات از ۶٢/۶٣ دالر در بشکه در ٩ ماھه اول سال ١۴٠٠ به ٨۶/٨٣ دالر در ھر بشکه در نه ماھه اول سال ١۴٠١ افزایش داشته است . ٢-مقدار فروش فرآورده ھای اصلی براساس گزارش تسھیم ٧ ماھه ابتدای سال اعالمی از سوی شرکت ملی پخش
فرآورده ھای نفتی ایران و فروش آبان و آذر ١۴٠١ 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 ٢٢۵٢١٣ ریال در سال قبل به ٢۶١٧٩٨ ریال در دوره جاری افزایش یافته است .۶ -بخشی از نفت کوره تحویلی به امور بین الملل به مقدار ١٠٩٢٠٨ متر مکعب در پایان دوره به فروش نرفته ، در

صورتھای مالی در بخش موجودی امانی نزد امور بین الملل بھا یابی گردیده است.

برآورد سال
مالی منتھی

به
١۴٠٢/١٢/٢٩

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

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.»


