
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

1,300,000سرمایه ثبت شده:پترو شیمي غديرشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:شغديرنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)441301کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت 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:

٣٠,٠۵٧,٩٨١٢٧,۵٠٩,٣٩٩٣٩,٠٩۴,۶٧٢٩درآمدھاي عملیاتي

(۴١)(١٨,٧۵۴,٨٩٠)(١٣,٣٧٧,۵٠۶)(١٨,٨٣۴,۶۵٧)بھاى تمام شده درآمدھاي عملیاتي

(٢١)١١,٢٢٣,٣٢۴١۴,١٣١,٨٩٣٢٠,٣٣٩,٧٨٢سود(زيان) ناخالص

(۶۶)(۵۶١,۶۵٠)(٣۶٨,۴۵١)(۶١١,٢٠۶)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزينه کاھش ارزش دريافتني  ھا (ھزينه استثنايي)

٩۵۵,۵۵۶٧٢٢,۵١٢١١,٩٢۶٣٢ساير درآمدھا

(١٢)(۴٩٨,٧٣٧)(٢٧۵,٠٩۴)(٣٠٨,٩٧۵)ساير ھزينه ھا

(٢١)١١,٢۵٨,۶٩٩١۴,٢١٠,٨۶٠١٩,٢٩١,٣٢١سود(زيان) عملیاتى

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

(٣٠)۶٧٣,۴۶٣٩۶۴,٩٣٠٢,٣۴٠,٢٨٩ساير درآمدھا و ھزينه  ھاى غیرعملیاتى

(٢١)١١,٩٣٢,١۶٢١۵,١٧۵,٧٩٠٢١,۶٣١,۶١٠سود(زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزينه مالیات بر درآمد:

(۴۶)(١,٨٨۵,٨٧٣)(١,٢٣٩,٨٩٢)(١,٨١۵,١٢٢)سال جاري

--٠٠(٧٣,۵٣۴)سال ھاي قبل

(٢٨)١٠,٠۴٣,۵٠۶١٣,٩٣۵,٨٩٨١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده

(٢٨)١٠,٠۴٣,۵٠۶١٣,٩٣۵,٨٩٨١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(زيان) خالص

سود(زيان) پايه ھر سھم:

(٢٩)۶,٩٠۵٩,٧۵۵١٣,۴٠٧عملیاتي (لایر)

(١۵)٨٢١٩۶۵١,٧٨٢غیرعملیاتي (لایر)

(٢٨)٧,٧٢۶١٠,٧٢٠١۵,١٨٩ناشي از عملیات در حال تداوم



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

٠٠٠٠ناشي از عملیات متوقف شده

(٢٨)٧,٧٢۶١٠,٧٢٠١۵,١٨٩سود(زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠٠سود (زيان) خالص ھر سھم – لایر

١,٣٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠٠سرمايه

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

(٢٨)١٠,٠۴٣,۵٠۶١٣,٩٣۵,٨٩٨١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(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

(٢٨)١٠,٠۴٣,۵٠۶١٣,٩٣۵,٨٩٨١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(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 شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

دارايي ھا



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

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

دارايي ھاي غیرجاري

١,۴٧٨,۴۶٨١,۴۴٧,٩۴١١,۴۴٧,٩۴١٢دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمايه گذاري در امالک

۶,۶۵٩۶,۶۵٩۶,۶۵٩٠دارايي ھاي نامشھود

١۶,۶٠٩,٢٣۵١٠,٨٨٩١٠,٨٨٩١۵٢,۴٣٢سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٧۴,٩٢٨٧۴,٩٢٨٧۴,٩٢٨٠دريافتني ھاي بلندمدت

٠٠٠٠دارايي مالیات انتقالي

٢٠۵٢٠۵٢٠۵٠ساير دارايي ھا

١٨,١۶٩,۴٩۵١,۵۴٠,۶٢٢١,۵۴٠,۶٢٢١,٠٧٩جمع دارايي ھاي غیرجاري

دارايي ھاي جاري

(٢١)١,۶٢۵,۴٨٧٢,٠۵۵,۵٣۴٢,٠۵۵,۵٣۴سفارشات و پیش پرداخت ھا

۴,۵٢٨,١٣۵٣,۴٨٩,٢٨٠٣,۴٨٩,٢٨٠٣٠موجودي مواد و کاال

(٣۴)٣,٧٧٧,٠۵٢۵,۶٩۶,۴۵٧۵,۶٩۶,۴۵٧دريافتني ھاي تجاري و ساير دريافتني ھا

(٩٩)١٠٧,٧٨٩١١,۶٣٠,۶٢٧١١,۶٣٠,۶٢٧سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

۶,٢٠٠,۶۴٨۵,۴٧٩,٣٩۵۵,۴٧٩,٣٩۵١٣موجودي نقد

١۶,٢٣٩,١١١٢٨,٣۵١,٢٩٣٢٨,٣۵١,٢٩٣(۴٣)

۴٣,٠٩٠۴٣,٠٩٠۴٣,٠٩٠٠دارايي ھاي نگھداري شده براي فروش

(۴٣)١۶,٢٨٢,٢٠١٢٨,٣٩۴,٣٨٣٢٨,٣٩۴,٣٨٣جمع دارايي ھاي جاري

٣۴,۴۵١,۶٩۶٢٩,٩٣۵,٠٠۵٢٩,٩٣۵,٠٠۵١۵جمع دارايي ھا

حقوق مالکانه و بدھي ھا

حقوق مالکانه

١,٣٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠١,٣٠٠,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

٠٠٠٠صرف سھام

٠٠٠٠صرف سھام خزانه

١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠اندوخته قانوني

٠٠٠٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجديدارزيابي دارايي ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

(۵۵)٩,١۶٩,١٠٠٢٠,٢٩٨,٧٧۶٢٠,٢٩٨,٧٧۶سود(زيان) انباشته

٠٠٠٠سھام خزانه

(۵١)١٠,۵٩٩,١٠٠٢١,٧٢٨,٧٧۶٢١,٧٢٨,٧٧۶جمع حقوق مالکانه

بدھي ھا

بدھي ھاي غیرجاري

٠٠٠٠پرداختني ھاي بلندمدت



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

حسابرسی شدهجھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشده

٠٠٠٠تسھیالت مالي بلندمدت

٠٠٠٠بدھي مالیات انتقالي

٧٧۴,۵٢١۵٣٠,۶٧٢۵٣٠,۶٧٢۴۶ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

٧٧۴,۵٢١۵٣٠,۶٧٢۵٣٠,۶٧٢۴۶جمع بدھي ھاي غیرجاري

بدھي ھاي جاري

٩,٩١٧,٨٩٩٣,٢۶۵,١٢٢٣,٢۶۵,١٢٢٢٠۴پرداختني ھاي تجاري و ساير پرداختني ھا

٣,٨٨٠,٠٣٣٢,٠۶۴,٩٠٩٢,٠۶۴,٩٠٩٨٨مالیات پرداختني

۵,٨٨٨,٩٧٢١۴٠,۵۶۴١۴٠,۵۶۴۴,٠٩٠سود سھام پرداختني

٢,۵٠٠,٠٠٠٠٠تسھیالت مالي

٢٣۵,٨٢١١٩٣,۵٧٨١٩٣,۵٧٨٢٢ذخاير

(۶٧)۶۵۵,٣۵٠٢,٠١١,٣٨۴٢,٠١١,٣٨۴پیش دريافت ھا

٢٣,٠٧٨,٠٧۵٧,۶٧۵,۵۵٧٧,۶٧۵,۵۵٧٢٠١

٠٠٠٠بدھي ھاي  مرتبط  با دارايي ھاي نگھداري  شده براي  فروش

٢٣,٠٧٨,٠٧۵٧,۶٧۵,۵۵٧٧,۶٧۵,۵۵٧٢٠١جمع بدھي ھاي جاري

٢٣,٨۵٢,۵٩۶٨,٢٠۶,٢٢٩٨,٢٠۶,٢٢٩١٩١جمع بدھي ھا

٣۴,۴۵١,۶٩۶٢٩,٩٣۵,٠٠۵٢٩,٩٣۵,٠٠۵١۵جمع 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

١,٣٠٠,٠٠٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠٠٠١٣,۵۵٣,٠٣٩٠١۴,٩٨٣,٠٣٩مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رويه ھاي حسابداري

١,٣٠٠,٠٠٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠٠٠١٣,۵۵٣,٠٣٩٠١۴,٩٨٣,٠٣٩مانده 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

١٩,٧۴۵,٧٣٧١٩,٧۴۵,٧٣٧

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رويه ھاي حسابداري

٠٠٠٠٠٠٠٠١٩,٧۴۵,٧٣٧٠١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٩,٧۴۵,٧٣٧٠١٩,٧۴۵,٧٣٧سود(زيان) جامع سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

(١٣,٠٠٠,٠٠٠)(١٣,٠٠٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزايش سرمايه



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

٠٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

٠٠خريد سھام خزانه

٠٠٠٠فروش سھام خزانه

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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانوني

٠٠٠تخصیص به ساير اندوخته ھا

١,٣٠٠,٠٠٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠٠٠٢٠,٢٩٨,٧٧۶٠٢١,٧٢٨,٧٧۶مانده تجديد ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

١٠,٠۴٣,۵٢۶١٠,٠۴٣,۵٢۶سود (زيان) خالص در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠١٠,٠۴٣,۵٢۶٠١٠,٠۴٣,۵٢۶سود (زيان) جامع در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

(١٧,۶٨٠,٠٠٠)(١٧,۶٨٠,٠٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠افزايش سرمايه

٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

٠٠خريد سھام خزانه

٠٠٠فروش سھام خزانه

(٣,۴٩٣,٢٠٢)(٣,۴٩٣,٢٠٢)٠٠٠انتقال از ساير اقالم حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانوني

٠٠٠تخصیص به ساير اندوخته ھا

١,٣٠٠,٠٠٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠٠٠٩,١۶٩,١٠٠٠١٠,۵٩٩,١٠٠مانده 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

جھت ارائه به حسابرسحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

جريان ھاي نقدي حاصل از فعالیت ھاي عملیاتي:

١٨,٩٩٠,٣٣۴۶,٣۶۶,٧۵١١۵,٨١۶,٠٩٠١٩٨نقد حاصل از عملیات

--(٩٢١,٣٩٧)٠(١,٨٨۴,٠٣٢)پرداخت ھاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

١٧,١٠۶,٣٠٢۶,٣۶۶,٧۵١١۴,٨٩۴,۶٩٣١۶٩جريان  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

(۴٨)(١٣١,٣٧٧)(١٣۴,٧٢٣)(١٩٨,٩٢٩)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



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

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي براي خريد دارايي ھاي نامشھود

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

--٠٠(١۶,۵٩٨,٣۴۶)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

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

٠(١٠,٩١٨,٠١٢)٠٠پرداخت 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

١٢,٢٩۵,٧٩٢٨٨۴,٠٧٩١,٢٩٠,٩١٠١,٢٩١دريافت ھاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه گذاري ھا

--(٩,٧۵٨,۴٧٩)٧۴٩,٣۵۶(۴,۵٠١,۴٨٣)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي سرمايه گذاري

١٢,۶٠۴,٨١٩٧,١١۶,١٠٧۵,١٣۶,٢١۴٧٧جريان 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

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از صرف سھام

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي براي خريد سھام خزانه

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل تسھیالت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت سود تسھیالت

٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت

٠٠٠٠پرداخت ھاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت

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

١(١٢,٩٧١,٣٠١)(١٢,٠٧٨,٨٨١)(١١,٩٧٧,٠٨٩)پرداخت ھاي نقدي بابت سود سھام

١(١٢,٩٧١,٣٠١)(١٢,٠٧٨,٨٨١)(١١,٩٧٧,٠٨٩)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي تامین مالي

--(٧,٨٣۵,٠٨٧)(۴,٩۶٢,٧٧۴)۶٢٧,٧٣٠خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

(۵٩)۵,۴٧٩,٣٩۵١٣,٣١۴,۴٨٢١٣,٣١۴,۴٨٢مانده موجودي نقد در ابتداي سال

٩٣,۵٢٣٠٠تاثیر تغییرات نرخ ارز



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

(٢۶)۶,٢٠٠,۶۴٨٨,٣۵١,٧٠٨۵,۴٧٩,٣٩۵مانده 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 دوره ٣ ماھه منتھیدوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال مالی منتھی به ١۴٠٠/١٢/٢٩
به ١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ بھای
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ بھای
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نرخ
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نرخ
فروش

مبلغ
فروش

فروش
داخلي:

PVCنرخھای۶٠,٠٠٠تن
جھانی

۵٢,٠١٨١٧,٨۵٢,۶۴۴٧٣,۶٨٨٧٧,۶٨۶٣۵١,١٣٨,٨١۵٢٧,٢٧٨,۵٧٠(١٣,۴۵٨,٢٧١)١٣,٨٢٠,٢٩٩٨٣,۶٨٠٨١,٧٩٧٣١۵,٩۵٧,١٣٨٢۵,٨۴۴,٣۴۶(١۶,۴٠٠,٨١٣)٩,۴۴٣,۵٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠

vcm٠٠٠٠٠٠١٩٣١٩٣,٢۵٩,٠۶٧٣٧,٢٩٩٠٣٧,٢٩٩٠٠٠٠٠٠٠٠تن

جمع
فروش
داخلی

۵٢,٠١٨١٧,٨۵٢,۶۴۴٧٣,۶٨٨٧٧,۶٨۶٢٧,٢٧٨,۵٧٠(١٣,۴۵٨,٢٧١)١٣,٨٢٠,٢٩٩٨٣,۶٨٠٨١,٩٩٠٢۵,٨٨١,۶۴۵(١۶,۴٠٠,٨١٣)٩,۴٨٠,٨٣٢٠٠٠٠٠٠

فروش
صادراتی:

PVCنرخھای۶٠,٠٠٠تن
جھانی

٢۵,۶٣٨٩,۶۵۶,٧۵۵٣۵,٠٠٠٣٠,۵٧۴٣٨۶,۴٧۵,۵٠٢١١,٨١۶,١٠٢(۵,٢٩۶,۶١٩)۶,۵١٩,۴٨٣١٣,٠٠٠١٢,١٣٩٣۴۴,٠۴٢,٨٣٧۴,١٧۶,٣٣۶(٢,۴٣٣,٨۴۴)١,٧۴٢,۴٩٢٠٠٠٠٠٠٠٠

جمع
فروش

صادراتی

٢۵,۶٣٨٩,۶۵۶,٧۵۵٣۵,٠٠٠٣٠,۵٧۴١١,٨١۶,١٠٢(۵,٢٩۶,۶١٩)۶,۵١٩,۴٨٣١٣,٠٠٠١٢,١٣٩۴,١٧۶,٣٣۶(٢,۴٣٣,٨۴۴)١,٧۴٢,۴٩٢٠٠٠٠٠٠

درآمد
ارائه

خدمات:

جمع
درآمد
ارائه

خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠سایر



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ٩ ماھه
منتھی به

١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

تعداد
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ بھای
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

مبلغنرخ فروش
فروش

مبلغ بھای
تمام شده

سود
ناخالص

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نرخ
فروش

مبلغ
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نرخ
فروش

مبلغ
فروش

١١,٢٢٣,٣٢۴٠٠٠٠٠٠(١٨,٨٣۴,۶۵٧)٢٠,٣٣٩,٧٨٢٩۶,۶٨٠٩۴,١٢٩٣٠,٠۵٧,٩٨١(١٨,٧۵۴,٨٩٠)٧٧,۶۵۶٢٧,۵٠٩,٣٩٩١٠٨,۶٨٨١٠٨,٢۶٠٣٩,٠٩۴,۶٧٢جمع

روند فروش و بھای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سال مالیشرح
١٣٩۶/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٧/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٨/١٢/٢٩

سال مالی
١٣٩٩/١٢/٣٠

سال مالی
١۴٠٠/١٢/٢٩

سال مالی
١۴٠١/٠٩/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

۴,١٧٠,٠٢۴۶,٣٧٢,٧۴٣١٠,٠٩٨,٩٣۵٢۵,٧۵١,٠٩٣٣٩,٠٩۴,۶٧٢٣٠,٠۵٧,٩٨١٠٠مبلغ فروش

مبلغ بھای تمام
شده

(٣,٧٩٧,٩١١)(۴,٩٢٩,٨٩٣)(٧,٣٣٩,٢٨٢)(١١,٣٧٧,٠٠١)(١٨,٧۵۴,٨٩٠)(١٨,٨٣۴,۶۵٧)٠٠

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

بھره گیري از حداكثر توان در تولید و فروش محصوالت در جھت افزايش سود و دستیابي به رشدپایدار، و خلق ارزش افزوده پايدار براي سھامداران و كسب حداكثر رضايت مشتريان و در نتیجه حفظ سھم بازار با تكیه بر كاركنان متعھد، بھره گیري ازتكنولوژي ھاي نوين را
دنبال مي كند

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

نرخ فروش
محصوالت

برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به
١۴٠١/١٢/٢٩

نرخ صادراتی فروش محصوالت بر اساس فروش ھرتن محصول با نرخ ١٧٠٠ دالر و نرخ تسعیر ٢۵٠٠٠٠ ونرخ متوسط فروش داخلی ھرتن معادل ۴٢٠٠٠٠٠٠ ریال در برای دوره ۶ ماھه دوم منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩ پیش
بینی شده است.که دوره ٣ ماھه اخر افشا میگردد.

نرخ فروش
محصوالت

برآورد سال مالی منتھی به
١۴٠٢/١٢/٢٩

تا تاریخ ارسال این گزارش ٩ ماھه ١۴٠١ ، بودجه سال ١۴٠٢ شرکت نھایی نگردیده است. پس از نھایی شدن و تصویب افشا می گردد.

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

١٣,٨٨٢,٧٧۵١١,٨۵۶,٠۴۴٠٠مواد مستقیم مصرفی

٨٢٩,٠٠٣٧۶٠,۵٢٨٠٠دستمزدمستقیم تولید

۵,٣٩٠,٧١٠۶,۶١٨,٧١٩٠٠سربارتولید

٢٠,١٠٢,۴٨٨١٩,٢٣۵,٢٩١٠٠جمع

٠٠٠٠ھزينه جذب نشده درتولید

٢٠,١٠٢,۴٨٨١٩,٢٣۵,٢٩١٠٠جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠٠٠خالص موجودی كاالي درجريان ساخت

٠٠٠٠ضايعات غیرعادي

٢٠,١٠٢,۴٨٨١٩,٢٣۵,٢٩١٠٠بھاي تمام شده كاالي تولید شده

۵۵١,۶٣١١,٨٩٩,٢٢٩٠٠موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

٠٠(٢,٢٩٩,٨۶٣)(١,٨٩٩,٢٢٩)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره



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

١٨,٧۵۴,٨٩٠١٨,٨٣۴,۶۵٧٠٠بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

١٨,٧۵۴,٨٩٠١٨,٨٣۴,۶۵٧٠٠جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

بھاي تمام شده در سال ١۴٠١ براساس عملكرد ٩ ماھه ١۴٠٠ وافزایش ھزینه ھا برآورد شده است .برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

تا تاریخ ارسال این گزارش ٩ ماھه ١۴٠١ ، بودجه سال ١۴٠٢ شرکت نھایی نگردیده است. پس از نھایی شدن و تصویب افشا می 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

شرح
محصول

دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

بھای تمامنرخ - ریالمقدار
شده - میلیون

ریال

PVC٠٠٩٣,٩۴٣٢٠٠,١۴٣,٩۴٩١٨,٨٠٢,١٢٣٧,٨٣۶١٩۴,۴٨۶,۶٠٠١,۵٢٣,٩٩٧(١٨٠)۵,٢٧٩١٩٨,۵٠٣,١٢۶١,٠۴٧,٨٩٨٩۶,۶٨٠١٩٩,۴٠٢,٣٧٩١٩,٢٧٨,٢٢٢تن

EDC٠٠٠١١,٠٩۴١١,٢٢٨,۵٠٢١٢۴,۵۶٩(١١,۶۴٩,٠۶٣)۶۶,٨٧٨,۶٨۴(١٧۴,١٨٢)١٠,۵٣٣٧۵,۴٠٠,۵۵١٧٩۴,١٩۴١٧۴,٧۴٣۶٢,٨٣١,٩١٩١٠,٩٧٩,۴٣٨تن

vcm١٩٣١۶٨,۵۶٩,٩۴٨٣٢,۵٣۴٣,٨۶٨١۶٨,٣٨٠,٨١٧۶۵١,٢٩٧(١۶,۵٢١,٧٢٢)١۶٨,٣۶٣,٩۴٢(٩٨,١٣١)٣١٢١٨٣,١٣١,۴١٠۵٧,١٣٧١٠١,٨٨٠١۶٨,٣١٩,٧۴٩١٧,١۴٨,۴١۶تن

١٨,٨٣۴,۶۵٧٢,٢٩٩,٨۶٣(٢٨,١٧٠,٧٨۵)١,٨٩٩,٢٢٩۴٧,۴٠۶,٠٧۶جمع كـل

گردش مقداری - ریالی موجودی کاال (برآوردی)

شرح
محصول

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

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

بھای تمام شده -نرخ - ریالمقدار
میلیون ریال

PVC٧,٨٣۶١٩۴,۴٨۶,۶٠٠١,۵٢٣,٩٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧,٨٣۶١٩۴,۴٨۶,۶٠٠١,۵٢٣,٩٩٧تن

EDC١١,٠٩۴١١,٢٢٨,۵٠٢١٢۴,۵۶٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠١١,٠٩۴١١,٢٢٨,۵٠٢١٢۴,۵۶٩تن

vcm٣,٨۶٨١۶٨,٣٨٠,٨١٧۶۵١,٢٩٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣,٨۶٨١۶٨,٣٨٠,٨١٧۶۵١,٢٩٧تن

٢,٢٩٩,٨۶٣٠٠٠٢,٢٩٩,٨۶٣جمع كـل

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

شرح
محصول

برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩واحد

موجودی پایان دورهفروشتعدیالتتولیدموجودي اول دوره

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

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:

٠٠٠۴١,٠۵۴٣٨,۴٨۵,٩٩۴١,۵٨٠,٠٠۴۴١,٠۵۴٣٨,۴٨۵,٩٩۴١,۵٨٠,٠٠۴٠٠٠تنکلر

٠٠٠٢۶,۶١٨١٩٣,٨٠٠,۵١١۵,١۵٨,۵٨٢٢۶,۶١٨١٩٣,٨٠٠,۵١١۵,١۵٨,۵٨٢٠٠٠تناتیلن

EDC٠٠٠٢۶,۶٣٩١٢۴,٩٠۵,۴٧٧٣,٣٢٧,٣۵٧٢۶,۶٣٩١٢۴,٩٠۵,۴٧٧٣,٣٢٧,٣۵٧٠٠٠تن

VCM٠٠٠٧,۶٠١٢٣۵,۵٠٨,۶١٧١,٧٩٠,١٠١٧,۶٠١٢٣۵,۵٠٨,۶١٧١,٧٩٠,١٠١٠٠٠تن

٠١١,٨۵۶,٠۴۴١١,٨۵۶,٠۴۴٠جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٠١١,٨۵۶,٠۴۴١١,٨۵۶,٠۴۴٠جمع 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:

٠٠٠٣١,٠٠٠٢٢۴,٠٠٠,٠٠٠۶,٩۴۴,٠٠٠٣١,٠٠٠٢٢۴,٠٠٠,٠٠٠۶,٩۴۴,٠٠٠٠٠٠تناتیلن

٠٠٠١٨,۵٠٠٨,١۴٨,٠٠٠١۵٠,٧٣٨١٨,۵٠٠٨,١۴٨,٠٠٠١۵٠,٧٣٨٠٠٠تنکلر

VCM٠٠٠٢,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠۵۶,٠٠٠٢,٠٠٠٢٨,٠٠٠,٠٠٠۵۶,٠٠٠٠٠٠تن

EDC٠٠٠٧,٨٢٠٢٢٩,۶٠٠,۵١٢١,٧٩۵,۴٧۶٧,٨٢٠٢٢٩,۶٠٠,۵١٢١,٧٩۵,۴٧۶٠٠٠تن

٠٨,٩۴۶,٢١۴٨,٩۴۶,٢١۴٠جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٠٨,٩۴۶,٢١۴٨,٩۴۶,٢١۴٠جمع 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:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه داخلی



برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي

٠٠٠٠جمع كـل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

برآورد نرخ خرید خوراک اتیلن برای ھرتن مبلغ ٢٢۴.٠٠٠.٠٠٠ ریال وبرای ھرتن کلر مبلغ ٨.١۴٨.٠٠٠ ریال برای دوره ۶ ماھه دوم منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩ در نظر گرفته شده است.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩نرخ خرید مواد اولیه

تا تاریخ ارسال این گزارش ٩ ماھه ١۴٠١ ، بودجه سال ١۴٠٢ شرکت نھایی نگردیده است. پس از نھایی شدن و تصویب افشا می گردد.برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩نرخ خرید مواد اولیه

«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

١,۴٢٧,٢٣۵١,٧٩٢,٩٣۴١,٠١٩,٣٢١٠٢٧۵,٩٨۶٢٨٣,٣۴١٢۶٩,٣۴٠٠ھزینه حقوق و دستمزد

٢۶٨,۶٩٧٢۴٩,٩٣٠٧٩,٩۵۶٠٣,۶۴٠٢,٨٧٠١,۵٠٠٠ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق،
گاز و سوخت)

٢,١۴٣,٧٨٢٢,۵۵٩,٢٨١٨٠۶,١٨٧٠۶,۶١۶٩,۵۴٧۶,٩٠٠٠

١,٣٠٣,٢٣٠١,٢۶٠,٣٠۶١,١۵۴,٨٠٠٠٠٠٠٠ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠١٢,٨۵٠٣٨,٩٢٨٩,٨٠٠٠

ھزینه خدمات پس از
فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

ھزینه حمل و نقل و
انتقال

٩٩,٨۵٠١٣۵,۴٨٧١٢٠,٠٠٠٠۶,۵٠٠٠۴,٨٠٠٠

١۴٧,٩١۶۶٢٠,٧٨١١٩۴,٩٠۶٠٢۵۶,٠۵٨٢٧۶,۵٢٠٧٠,٨١٢٠سایر ھزینه ھا

۵,٣٩٠,٧١٠۶,۶١٨,٧١٩٣,٣٧۵,١٧٠٠۵۶١,۶۵٠۶١١,٢٠۶٣۶٣,١۵٢٠جمع

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

پیش بینی ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی بر اساس عملکرد ٩ ماھه منتھی به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ درنظر گرفته شده است.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩



تا تاریخ ارسال این گزارش ٩ ماھه ١۴٠١ ، بودجه سال ١۴٠٢ شرکت نھایی نگردیده است. پس از نھایی شدن و تصویب افشا می 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

٣٣٠٣٣٠٣٣٠٠تعداد پرسنل تولیدی شرکت

٢۶٩٢٧٠٢۶٩٠تعداد 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

۶٢,٠٢٧,۵٣۵١۴,۶٩٢,۴٢۶١٧,۵٣٢,٣٧٩۴,۶٧۵,۶۵٢٣٧,۵٩٠,٠٠٠١٠,۵٢۵,٢٠٠٠٠دالرمنابع ارزی طی دوره

٨١,١۵٧,٠۴٢١٩,٠٣٣,٨٣٨١۴,۶۴۶,٨٨۵٣,٩٨١,٣۴۵٣۵,۴٠۵,٠٠٠٩,٩١٣,۴٠٠٠٠دالرمصارف ارزی طی دوره

۶۴٢,۵۴٩١۵٢,۴۶۴٣,۵٢٢,۶٧٢٨۴٨,٧٧٩٣,٨٧۴,٢۴٠١,٠٨۴,٧٨٧٠٠دالرداراییھای 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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه ھای شرکت جھت تکمیل طرح ھای توسعه

وضعیت شرکت ھای سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام
شرکت

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 ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

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

٠٠٠٠سود حاصل از تسعیر ارز

١١,٩٢۶٩۵۵,۵۵۶۵١۵,٩١٩٠ساير

١١,٩٢۶٩۵۵,۵۵۶۵١۵,٩١٩٠جمع

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

٠٠١٣٨,۶٩٢٠ساير ھزينه ھاي عملیاتي

٣٩٩,٩٣٨٣٠٨,٩٧۵٢٧٧,٣۶٠٠ھزينه عوارض آاليندگي

٩٨,٧٩٩٠٠٠تسعیر نرخ ارز

۴٩٨,٧٣٧٣٠٨,٩٧۵۴١۶,٠۵٢٠جمع

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

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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه 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

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ٣ 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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه مالی دوره

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا
پایان دوره

٠٠

٠٠٠٠٠٠جمع

٠انتقال به دارایی

٠ھزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت از محل منابع داخلی می باشد.

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

پیش بینی میگردد،ھزینه ھای مالی از محل درامدھای عملیاتی شرکت تامین میگردد.

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

٠٠٠٠جمع

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

١,۴٠٨,٨٩۴٠٠٠سود سپرده گذاري بانکي و اوراق مشارکت

٠٠٠٠فروش دارايي ھاي ثابت

٩٣١,٣٩۵۶٧٣,۴۶٣٨۵۵,٠٣۶٠ساير

٢,٣۴٠,٢٨٩۶٧٣,۴۶٣٨۵۵,٠٣۶٠جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی
گذشته

سود سھام پیشنھادی ھیئت مدیره در سال مالی
گذشته

مبلغ سود خالص سال مالی
گذشته

سود سھام مصوب مجمع سال مالی
گذشته

پیشنھاد ھیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی
جاری

٢٠,٢٩٨,٧٧۶١۵,٧٩۶,۵٩٠١٩,٧۴۵,٧٣٧١٧,۶٨٠,٠٠٠٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برنامه شرکت رسیدن تولید بر اساس ظرفیت اسمی می باشد.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

تا تاریخ ارسال این گزارش ٩ ماھه ١۴٠١ ، بودجه سال ١۴٠٢ شرکت نھایی نگردیده است. پس از نھایی شدن و تصویب افشا می گردد.برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩

سایر توضیحات با اھمیت

اقدامات الزم را در برنامه سال آتی جھت نوسازی،تعمییر و نگھداری ماشین آالت و تجھیزات کارخانه جھت پایداری و استمرار تولید می باشد.

«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.»


