
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

8,064,000سرمایه ثبت شده:پتروشیمي شازند (پتروشیمي اراک)شرکت:

0سرمایه ثبت نشده:شاراکنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 9 ماھه منتھی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)441126کد 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:

١٧۴,٩٧٨,٩٠۵١۴٨,٩١٢,۵۶٠٢٠۵,٣٩۵,٢۵٨١٨درآمدھاي عملیاتي

(۵١)(١۵٠,۶٩۶,۶٢٧)(١٠٠,٨۴٨,۶٠٨)(١۵٢,۴۴٨,١۶٠)بھاى تمام شده درآمدھاي عملیاتي

(۵٣)٢٢,۵٣٠,٧۴۵۴٨,٠۶٣,٩۵٢۵۴,۶٩٨,۶٣١سود(زيان) ناخالص

(٣۵)(۴,٧٧٩,۶۵٧)(٣,٢٨۴,٩۶٩)(۴,۴٢٣,۵۵٨)ھزينه  ھاى فروش، ادارى و عمومى

٠٠٠٠ھزينه کاھش ارزش دريافتني  ھا (ھزينه استثنايي)

١,٩١٠,١١۴٢۵٨,٣۴۵٢٩١,٨۵٧۶٣٩ساير درآمدھا

٨٢(٢,٣٠٧,٢٩٠)(١,٧٣١,۴٩٨)(٣٠۶,۵٩٨)ساير ھزينه ھا

(۵۴)١٩,٧١٠,٧٠٣۴٣,٣٠۵,٨٣٠۴٧,٩٠٣,۵۴١سود(زيان) عملیاتى

٠٠٠٠ھزينه  ھاى مالى

٧,۶٨٨,٧۶٧٧,١٩٨,۵٣٢١١,۶٣٢,۵۵٠٧ساير درآمدھا و ھزينه  ھاى غیرعملیاتى

(۴۶)٢٧,٣٩٩,۴٧٠۵٠,۵٠۴,٣۶٢۵٩,۵٣۶,٠٩١سود(زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

ھزينه مالیات بر درآمد:

٣٣(۴,۵٧٣,۵٢٣)(٣,٨٠١,٣٨۶)(٢,۵۶١,٠۶۵)سال جاري

(٩٢٠)١٣۴,٧٠۵(١٧٠,۶٩۶)(١,٧۴١,٢٣٨)سال ھاي قبل

(۵٠)٢٣,٠٩٧,١۶٧۴۶,۵٣٢,٢٨٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(زيان) خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

٠٠٠٠سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده

(۵٠)٢٣,٠٩٧,١۶٧۴۶,۵٣٢,٢٨٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(زيان) خالص

سود(زيان) پايه ھر سھم:

(۶٠)١,٩۴٧۴,٩٠٧۵,۶٠٩عملیاتي (لایر)

٩١٧٨۶٣١,٢٣٠۶غیرعملیاتي (لایر)

(۵٠)٢,٨۶۴۵,٧٧٠۶,٨٣٩ناشي از عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠ناشي از عملیات متوقف شده

(۵٠)٢,٨۶۴۵,٧٧٠۶,٨٣٩سود(زيان) پايه ھر سھم

٠٠٠٠سود (زيان) خالص ھر سھم – لایر

٨,٠۶۴,٠٠٠٨,٠۶۴,٠٠٠٨,٠۶۴,٠٠٠٠سرمايه



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

حسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی نشده

(۵٠)٢٣,٠٩٧,١۶٧۴۶,۵٣٢,٢٨٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(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

(۵٠)٢٣,٠٩٧,١۶٧۴۶,۵٣٢,٢٨٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(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

١۴,٢۶١,۴٢٧١٣,٨٣۶,٣٠۵٧,٣۶٠,١۴٨٣دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠سرمايه گذاري در امالک

(٢۵)١٠,٠۴٠١٣,۴٠۵١٩,٧٩٧دارايي ھاي نامشھود

١,٩٩٢,٧٣٧١,٩٨۴,۴٢۴١,٩٨٢,٩۴٧٠سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٠٠٠٠دريافتني ھاي بلندمدت

٠٠٠٠دارايي مالیات انتقالي

٩١١,٩۵۶٧٠٣,۶١١٨٩۶,۶٨١٣٠ساير دارايي ھا

١٧,١٧۶,١۶٠١۶,۵٣٧,٧۴۵١٠,٢۵٩,۵٧٣۴جمع دارايي ھاي غیرجاري

دارايي ھاي جاري

٣,٩٣٧,٩١۴١,٩٨۶,۵٩٣٩,۵٨٧,٩٨٢٩٨سفارشات 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

٢٨,۵٧٩,۴۴٩٢٨,۵٨۶,۵٧١١۶,۴۵۶,٢٣١٠موجودي مواد و کاال

٢٠,۴۴١,٢٧٣١۵,٢۴٨,٠٧٧۶,٩٢۴,٧۵٠٣۴دريافتني ھاي تجاري و ساير دريافتني ھا

(١۶)۴٠,٠۶١,۶۴۵۴٧,۵٩٣,٨۴۵٣١,٩٧٨,۶۴٨سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

٢,٩۴٧,۴٨٩۵٧٢,۶٣٣١,۶٠٠,٩٨۶۴١۵موجودي نقد

٩۵,٩۶٧,٧٧٠٩٣,٩٨٧,٧١٩۶۶,۵۴٨,۵٩٧٢

٠٠٠٠دارايي ھاي نگھداري شده براي فروش

٩۵,٩۶٧,٧٧٠٩٣,٩٨٧,٧١٩۶۶,۵۴٨,۵٩٧٢جمع دارايي ھاي جاري

١١٣,١۴٣,٩٣٠١١٠,۵٢۵,۴۶۴٧۶,٨٠٨,١٧٠٢جمع دارايي ھا

حقوق مالکانه و بدھي ھا

حقوق مالکانه

٨,٠۶۴,٠٠٠٨,٠۶۴,٠٠٠٨,٠۶۴,٠٠٠٠سرمايه

٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

٠٠٠٠صرف سھام

۵١,٩٣٢۵٠,۶٨٢٠٢صرف سھام خزانه

٨٠۶,۴٠٠٨٠۶,۴٠٠٨٠۶,۴٠٠٠اندوخته قانوني

١,٧٨۵١,٧٨۵١,٧٨۵٠ساير اندوخته ھا

٠٠٠٠مازاد تجديدارزيابي دارايي ھا

٠٠٠٠تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

(۵۴)٢٨,١٧٣,٠۶٢۶٠,٧١٧,۴٩۵٣۵,۴۵٧,٠٢٢سود(زيان) انباشته

(١٢٧)(٨۴,٣٠۵)(٣١٧,٧۴٠)(٧٢٠,۵٧٠)سھام خزانه

(۴٨)٣۶,٣٧۶,۶٠٩۶٩,٣٢٢,۶٢٢۴۴,٢۴۴,٩٠٢جمع حقوق مالکانه

بدھي ھا

بدھي ھاي غیرجاري

٠٠٠٠پرداختني ھاي بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت مالي بلندمدت

٠٠٠٠بدھي مالیات انتقالي

٨,٠٨٨,١٣٧۶,٣٨۶,٨٠۵۴,٩٠٧,٢۵۴٢٧ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان

٨,٠٨٨,١٣٧۶,٣٨۶,٨٠۵۴,٩٠٧,٢۵۴٢٧جمع بدھي ھاي غیرجاري

بدھي ھاي جاري

١٩,۵١١,٢۵٧١٩,٣١۴,٣١٣١٢,٣٩۶,۶٩٧١پرداختني ھاي تجاري و ساير پرداختني ھا

(٢٧)۴,۴٩٨,۴۵۶۶,١٩۶,١۵٣۵,۵٩٠,۵۴٢مالیات پرداختني

٣۶,٣٢١,۶٣٢٣٧١,۴٩٢٣١٠,٧۶٩٩,۶٧٧سود سھام پرداختني

٠٠٠٠تسھیالت مالي

٠٠٠٠ذخاير

(٧)٨,٣۴٧,٨٣٩٨,٩٣۴,٠٧٩٩,٣۵٨,٠٠۶پیش دريافت ھا

۶٨,۶٧٩,١٨۴٣۴,٨١۶,٠٣٧٢٧,۶۵۶,٠١۴٩٧

٠٠٠٠بدھي ھاي  مرتبط  با دارايي ھاي نگھداري  شده براي  فروش

۶٨,۶٧٩,١٨۴٣۴,٨١۶,٠٣٧٢٧,۶۵۶,٠١۴٩٧جمع بدھي ھاي جاري

٧۶,٧۶٧,٣٢١۴١,٢٠٢,٨۴٢٣٢,۵۶٣,٢۶٨٨۶جمع 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

١١٣,١۴٣,٩٣٠١١٠,۵٢۵,۴۶۴٧۶,٨٠٨,١٧٠٢جمع 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

۴۴,٢۴۴,٩٠٢(٨۴,٣٠۵)٨,٠۶۴,٠٠٠٠٠٠٨٠۶,۴٠٠١,٧٨۵٠٠٣۵,۴۵٧,٠٢٢مانده در ١۴٠٠/٠١/٠١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رويه ھاي حسابداري

۴۴,٢۴۴,٩٠٢(٨۴,٣٠۵)٨,٠۶۴,٠٠٠٠٠٠٨٠۶,۴٠٠١,٧٨۵٠٠٣۵,۴۵٧,٠٢٢مانده 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

۵۵,٠٩٧,٢٧٣۵۵,٠٩٧,٢٧٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠اصالح اشتباھات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تغییر در رويه ھاي حسابداري

٠٠٠٠٠٠٠٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣٠۵۵,٠٩٧,٢٧٣سود(زيان) جامع سال ١۴٠٠/١٢/٢٩

(٢٩,٨٣۶,٨٠٠)(٢٩,٨٣۶,٨٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠٠٠افزايش سرمايه

٠٠٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

(٧٨٣,٢١٠)(٧٨٣,٢١٠)خريد سھام خزانه

٠۵٠,۶٨٢۵۴٩,٧٧۵۶٠٠,۴۵٧فروش سھام خزانه

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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانوني

٠٠٠تخصیص به ساير اندوخته ھا

۶٩,٣٢٢,۶٢٢(٣١٧,٧۴٠)٨,٠۶۴,٠٠٠٠٠۵٠,۶٨٢٨٠۶,۴٠٠١,٧٨۵٠٠۶٠,٧١٧,۴٩۵مانده تجديد ارائه شده در ١۴٠٠/١٢/٢٩

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

٢٣,٠٩٧,١۶٧٢٣,٠٩٧,١۶٧سود (زيان) خالص در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

٠٠٠ساير اقالم سود و زيان جامع پس از کسر مالیات

٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣,٠٩٧,١۶٧٠٢٣,٠٩٧,١۶٧سود (زيان) جامع در دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٩/٣٠

(۵۵,۶۴١,۶٠٠)(۵۵,۶۴١,۶٠٠)سود سھام مصوب

٠٠٠٠افزايش سرمايه

٠٠٠افزايش سرمايه در جريان

(۴۴١,١١٧)(۴۴١,١١٧)خريد سھام خزانه

١,٢۵٠٣٨,٢٨٧٣٩,۵٣٧فروش سھام خزانه

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

٠٠٠تخصیص به اندوخته قانوني

٠٠٠تخصیص 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

٣۶,٣٧۶,۶٠٩(٧٢٠,۵٧٠)٨,٠۶۴,٠٠٠٠٠۵١,٩٣٢٨٠۶,۴٠٠١,٧٨۵٠٠٢٨,١٧٣,٠۶٢مانده 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:

(٧٠)١۵,٧٣٠,٧٩۶۵١,٧۵٨,۶٩٣۴٧,٢۴۴,١٩٠نقد حاصل از عملیات

(١١۴)(٣,٨٣٣,٢٠٧)(٢,٧٩٩,١٣٠)(۶,٠٠٠,٠٠٠)پرداخت ھاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

(٨٠)٩,٧٣٠,٧٩۶۴٨,٩۵٩,۵۶٣۴٣,۴١٠,٩٨٣جريان  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

٧٨(٧,٨٨۶,٩۶۶)(۶,٣۴٩,۴٩٣)(١,۴٢۶,٠٨۶)پرداخت ھاي نقدي براي خريد دارايي ھاي ثابت مشھود

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

--٠١۴۴٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش دارايي ھاي نامشھود

٠(٣,۴١٠)٠٠پرداخت ھاي نقدي براي خريد دارايي ھاي نامشھود

٩٠٧,٣١١٧,٧٩٧٨٨١١,۵٣٧دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

(٣۴,٠٧٨)(٩,٢٧۴)(٢,۶٧٩)(٩١۵,۶٢۴)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

٧,۵٣٢,٢٠٠٠٠دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

--(١۵,۶١۵,١٩٧)(۴٠,٨۵٩,٢۶٨)٠پرداخت 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

٣۵١,۶٩٨٣١۵,٩١٨٣۶٣,٩١٨١١دريافت ھاي نقدي حاصل از سود  سھام

۶,٠٣٢,٣٢۵۵,٨٣٧,٧٣١٨,۴٩٩,۵٠۶٣دريافت ھاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه گذاري ھا

--(١۴,۶۵١,٣٣۵)(۴١,٠۴٩,٨۵٠)١٢,۴٨١,٨٢۴جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي سرمايه گذاري

٢٢,٢١٢,۶٢٠٧,٩٠٩,٧١٣٢٨,٧۵٩,۶۴٨١٨١جريان 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

(٩٣)١,٢۵٠١٨,١٠٠۵٠,۶٨٢دريافت ھاي نقدي حاصل از صرف سھام

(٨۶)٣٨,٢٨٧٢٨٢,٠۵٠۵۴٩,٧٧۵دريافت ھاي نقدي حاصل از فروش سھام خزانه

(۵۶)(٧٨٣,٢١٠)(٢٨٣,١٠٧)(۴۴١,١١٧)پرداخت 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
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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

(١١۶)(٢٩,٧٧۶,٠٧٧)(٩,١٢١,٩١٧)(١٩,۶٩١,۴۶٠)پرداخت ھاي نقدي بابت سود سھام

(١٢١)(٢٩,٩۵٨,٨٣٠)(٩,١٠۴,٨٧۴)(٢٠,٠٩٣,٠۴٠)جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت ھاي تامین مالي

--(١,١٩٩,١٨٢)(١,١٩۵,١۶١)٢,١١٩,۵٨٠خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

(۶۴)۵٧٢,۶٣٣١,۶٠٠,٩٨۶١,۶٠٠,٩٨۶مانده موجودي نقد در ابتداي سال

٢۵۵,٢٧۶١٨۶,۴٧۴١٧٠,٨٢٩٣٧تاثیر تغییرات نرخ ارز

٢,٩۴٧,۴٨٩۵٩٢,٢٩٩۵٧٢,۶٣٣٣٩٨مانده 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 مالی منبرآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠سال 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

مبلغنرخ فروش
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نر

فروش داخلي:

پلي اتیلن
سنگین

نرخ٠تن
بازار

٣٩,٣۶٩١١,٠٣٣,١٣٩١٠٠,١٣٧۵۶,۵٧۶٢٨۵,٨۴٢,١۴٢١۶,١٧١,٨٠۵(١٣,٣٩۴,٠١٣)٢,٧٧٧,٧٩٢٧۶,٠٢۶۶١,٣۴۶٣۶۵,١٨۶,٩٨٩٢٢,۴٠٢,٧۶١(١٧,٨۶٣,٧۵٩)۴,۵٣٩,٠٠٢٢۴,۵١۶١٩,٧٨٢٣٧٢,٧٨۴,٢٩٩٧,٣٧۴,۴١٩١٠٠,٠٠٠٨٠,۶٩١۴۶

پلي اتیلن
سبک خطي

نرخ٠تن
بازار

٣٧,١٠٣١٠,۶٧٣,٠٢۵٧٢,١۵٣۵٢,٠٢٠٢٩۵,٣٩۵,٣٨۶١۵,٣۶۶,۴۶٨(١٢,٠١٨,٣۵٩)٣,٣۴٨,١٠٩۵۵,٩۵۵۴٢,١٩۶٣٠٢,٨٣٠,١۵٠١٢,٧٧٨,٢٢١(١٢,۴۵٧,۴۵۴)٣٢٠,٧۶٧١٨,٠۴٣١٣,۶٠٧٢٨١,۵٢٠,٩٠٨٣,٨٣٠,۶۵۵٧۵,٠٠٠۵۶,۵۵٨٢٧

نرخ٠تنپلي پروپیلن
بازار

۵۴,١٩٨١٨,۵٧٠,٨٠٨٩۵,۴٩۵٧٢,۶٣٣٣۵٠,٩٢۴,٨٨٣٢۵,۴٨٨,٧٢٧(١۶,۵۶٩,۴٨٩)٨,٩١٩,٢٣٨٧٢,۵٠٧۶٨,٠۶٢٣۵٧,٨٠٩,١۵٩٢۴,٣۵٣,٢٠٧(١٨,٠۵۵,٠۴۴)۶,٢٩٨,١۶٣٢٣,٣٨١٢١,٩۴٨٣۴٩,٩٨٩,٣٨۴٧,۶٨١,۵۶٧٩۵,٠٠٠٨٩,١٧۶٩۶

دو اتیل
ھگزانول

نرخ٠تن
بازار

۴۶,٧۵٢١٩,۵۴۶,٩٠٨۶٣,۶٩٧۶۴,۴٧٩۴١۴,٣٢٧,٠۶٨٢۶,٧١۵,٣٩۵(١۴,٢٧٧,٩٨٠)١٢,۴٣٧,۴١۵۵١,۵٧٩۵٠,۴٣۶٣٣٣,٠٩٨,١٠۵١۶,٨٠٠,١٣۶(١٢,٧٢۴,٠٢٩)۴,٠٧۶,١٠٧١۶,۶٣٢١۶,٢۶۴٢٨٨,۶٨٣,٢٨٨۴,۶٩۵,١۴۵۶٨,٠٠٠۶۶,۴٩٣٣٨

نرخ٠تنوينیل استات
بازار

١۴,۴١٨۵,۶۵٢,۶١٧٢٨,٨۶٠١٩,٧٨۵۴١۴,٣۴٧,٧٨٩٨,١٩٧,٨٧١(٣,٨۶٣,۶۴٩)۴,٣٣۴,٢٢٢٢١,۶٧٩١۶,١١١٣٩٩,٣٨۴,٢١٠۶,۴٣۴,۴٧٩(۴,٢۵٠,٢۶۶)٢,١٨۴,٢١٣۶,٩٩١۵,١٩۵٢٨۴,٠٣٣,٣٠١١,۴٧۵,۵۵٣٢٩,٠٠٠٢١,۵۵٢۵٨

نرخ٠تناتیلن گاليکول
بازار

٣۶,٠۴١۵,٣٨٨,٢٠٧٧٩,۶٩۵۴٩,٩٢٢١۴٨,۵٢٠,۴٩٢٧,۴١۴,۴۴٠(۶,٨۶٢,٣۴۶)۵۵٢,٠٩۴۶٢,٠٠٨۴۴,۴٠١١٣٢,۶۴۴,۶٧٠۵,٨٨٩,۵۵۶(٧,٨۴۵,۴۵٧)(١,٩۵۵,٩٠١)١٩,٩٩۵١۴,٣١٨١٢٠,٨٠۵,۵۵٩١,٧٢٩,۶٩۴٨٠,٠٠٠۵٧,٢٨۴١٠

نرخ٠تنپلي بوتاداين
بازار

٩,٧٠١٣,۵٧٨,٠٠۵٢۶,۶۶٠١٣,۶١٢٣٨٢,٧٠٢,٣٩۵۵,٢٠٩,٣۴۵(٣,۴٣٩,۴٣٢)١,٧۶٩,٩١٣١٩,۶٨٩٨,٢٢٣۴۵٨,٠٩١,٣٢٩٣,٧۶۶,٨٨۵(٣,٠۵۴,٧١١)٧١٢,١٧۴۶,٣۴٩٢,۶۵٢٣۶٧,٢١٧,۵٧٢٩٧٣,٨۶١٢٩,٠٠٠١٢,١١٢۴١



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ٩ ماھه منتھی
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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

مبلغنرخ فروش
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نر

نرخ٠تنسي . اف . او
بازار

٢١,۴٣٧١,٨۵۵,١٩۴٢٨,۶٩٩٢٨,۴٩۴٩١,٠۵٣,٨٧١٢,۵٩۴,۴٨٩(٢,٧٨٠,٧۴٢)(١٨۶,٢۵٣)٢٣,۶٩٧٢٣,١٩٧١٢٧,٨٠۵,۵٧٨٢,٩۶۴,٧٠۶(٣,۵۵٢,٠٠٠)(۵٨٧,٢٩۴)٧,۶۴١٧,۴٨٠١٠١,٢٠٧,۴٨٧٧۵٧,٠٣٢٣٠,٠٠٠٢٩,٣۶٧۶۵

ھیدروکربورھاي
ھیدروژينه شده

نرخ٠تن
بازار

٣٣,۶٨٩۴,۴٨۶,٢٣۴١٨٣,٣٠٨۴١,٩٧۵١٣٧,١٣٩,٠۵٩۵,٧۵۶,۴١٢(۵,٧۴٣,٠٢١)١٣,٣٩١١۴١,۴١٢٣٧,۶۴٢١٧۶,۴۴٨,٩١٣۶,۶۴١,٨٩٠(٧,٣٠٠,۴٩٢)(۶۵٨,۶٠٢)۴۵,۶٠٠١٢,١٣٨١۵٨,۵٣٣,١١٩١,٩٢۴,٢٧۵١٨٧,٠٠٠۴٩,٧٧٧٢٩

ترکیبات آلي
نیتروژن دار

نرخ٠تن
بازار

١١,۵٧٧٢,۶۴٨,۶١١٢٩,۴۶۵١۵,٨٢٣٢٣٧,٠۶١,۶٨٢٣,٧۵١,٠٢٧(٢,٧٨٢,۴٠٧)٩۶٨,۶٢٠٢۴,۴٩٩١٢,٩۵٩٢۶٢,٠۵٠,٨۵٣٣,٣٩۵,٩١٧(٣,١١۶,١۴٨)٢٧٩,٧۶٩٧,٩٠٠۴,١٧٩٢٣۵,٢٩٧,۶٧٩٩٨٣,٣٠٩٣٢,٠٠٠١۶,٩٢٧۵٧

نرخ٠تناتواکسیالتھا
بازار

٣۵,۴٨۴۴,٧٠۶,٣٩٠۵٢,۶٩٧۴٨,٠٩٠١٣۶,٩۵٩,٧۴٢۶,۵٨۶,٣٩۴(۴,٣۶٧,۶٩۵)٢,٢١٨,۶٩٩۴٢,٠٠٧٣٨,۴۴۴١۵٢,٨٩۵,٣۵۴۵,٨٧٧,٩٠٩(۴,۴۵٧,١۴۵)١,۴٢٠,٧۶۴١٣,۵۴۶١٢,٣٩٧١۵١,٣۴۵,١۶۴١,٨٧۶,٢٢۶۵۵,٠٠٠۵٠,٣٣۵٧٧

نرخ٠تناتیلن اکسايد
بازار

۴,۴٠٨١,٢٠٧,٠٣٨١١٠,٨۵۴۶,٢١٩٢٧۶,۴٢١,٧٧٢١,٧١٩,٠۶٧(١,٠۶۵,۶٨٠)۶۵٣,٣٨٧٨٨,٩٢١۵,۴۶۴٢٨٩,١۴۶,۵٩۶١,۵٧٩,٨٩٧(١,١٩٣,٢۶٧)٣٨۶,۶٣٠٢٨,۶٧۴١,٧۶٢٢٧١,۵٣۴,۶٢٠۴٧٨,۴۴۴١١٧,٠٠٠٧,١٨٩٠٧

نرخ٠تناتیلن
بازار

٠٠٢٩١,٩١٩٠٠٠٠٠٢٢٣,٧۴٧٠٠٠٠٠٧٢,١۵٠٠٠٠٢٩۵,٠٠٠٠

نرخ٠تنپروپیلن
بازار

٠٠١٢٧,۴٧١٠٠٠٠٠٩٨,٧٣٩٠٠٠٠٠٣١,٨۴٠٠٠٠١٣٠,٠٠٠٠

BBR نرخ٠تنرافینت
بازار

٢٠,۵۶١٣,٠٢٧,۴۴٣٢٩,٠٩٣٢۶,٨٣٨١۵۵,٩١۶,٧۶٠۴,١٨۴,۴٩۴(٣,٩٣١,١٧۶)٢۵٣,٣١٨٢١,٠۵۵٢٢,٠٩٧١٨٩,٢٨٠,۴٩١۴,١٨٢,۵٣١(۴,۶٠۵,٣٢۶)(۴٢٢,٧٩۵)۶,٧٨٩٧,١٢۵١٧٠,۵٨٩,٨٩۵١,٢١۵,۴۵٣٢٨,٠٠٠٢٩,٣٨۶٩٨

ھیدروکربور ۴
کربنه

نرخ٠تن
بازار

٠٠٨١,۴٨٩٠٠٠٠٠۶٠,٩۴۴٠٠٠٠٠١٩,۶۵٢٠٠٠٨٠,٠٠٠٠

نرخ٠تنھیدروکربور خام
بازار

٠٠١٩٧,۶٠٧٠٠٠٠٠١۵٣,٣١٩٠٠٠٠٠۴٩,۴۴٠٠٠٠٢٠٢,٠٠٠٠

نرخ٠تنمتفرقه
بازار

٣,٢٢٨٢٧٣,٧٨٧۶١,٠٢٠۴,٠٠٢٨۵,٧٠١,٨٩٩٣۴٢,٩٧٩(٢٩٢,۵۶٢)۵٠,۴١٧۴٧,١٧۵٢,٨٧۵٩٨,٨٩١,١٣٠٢٨۴,٣١٢(۴٢۴,٠۵٣)(١٣٩,٧۴١)١۵,٢١٢٩٢٧١١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠١,٩٧٠۶٣,٠٠٠٣,٨٣٩۴٢

جمع فروش
داخلی

٣۶٧,٩۶۶٩٢,۶۴٧,۴٠۶١,۶۶٠,٣١٩۵٠٠,۴۶٨١٢٩,۴٩٨,٩١٣(٩١,٣٨٨,۵۵١)٣٨,١١٠,٣۶٢١,٢٨۴,٩۵٨۴٣٣,۴۵٣١١٧,٣۵٢,۴٠٧(١٠٠,٨٩٩,١۵١)١۶,۴۵٣,٢۵۶۴١۴,٣۵١١٣٩,٧٧۴٣۵,٠٩٧,۶٠٣١,۶٩۵,٠٠٠۵٧٠,۶٨۶

فروش
صادراتی:

پلي اتیلن
سنگین

نرخھای٠تن
جھانی

٣٣,۶٧۵١٠,٣۵٨,٧٨٨٠۴۴,٠٣١٣١٣,٣۶۵,۶٠۶١٣,٧٩٧,٨٠١(١٠,۴٢۴,٠۴۶)٣,٣٧٣,٧۵۵٠١١,٩٧٩٣۶٩,٣٣٢,۵٨٢۴,۴٢۴,٢٣۵(٣,۴٨٨,١٨٨)٩٣۶,٠۴٧٠٣,٨۶٣٣٩٧,٠۶٣,٩۴٠١,۵٣٣,٨۵٨٠١٩,٣٠٩٨۵

پلي اتیلن
سبک خطي

نرخھای٠تن
جھانی

١٩,٠۶٨۵,٨٩٩,٠۶٠٠٢٠,٢٠۵٣١١,٧١٧,۵٩۵۶,٢٩٨,٢۵۴(۴,۶۶٨,٠٨٣)١,۶٣٠,١٧١٠١٢,۶۵١٣٣٧,٧۶۶,٣۴٣۴,٢٧٣,٠٨٢(٣,٧٣۴,٨١۵)۵٣٨,٢۶٧٠۴,٠٧٩٣١٣,۵١۴,٠٩٧١,٢٧٨,٨٢۴٠١٨,۴۴٢٧۵

نرخھای٠تنپلي پروپیلن
جھانی

١٩,٠٩۶۶,٣٩٧,۶٢۶٠٢٢,٢۴۶٣٣٩,٧٩٠,۴٣۴٧,۵۵٨,٩٧٨(۵,٠٧۴,٩٠٨)٢,۴٨۴,٠٧٠٠۶,١۵٩٣١۴,٢٨۴,٧٨۶١,٩٣۵,۶٨٠(١,۶٣٣,٨١۵)٣٠١,٨۶۵٠١,٩٨۶٣٠۵,۴۵٩,٢١۵۶٠۶,۶۴٢٠٨,٨٢۴۶١

نرخھای٠تنوينیل استات
جھانی

۶,٧٢٨٢,۶٢٨,۵٨۵٠٨,٩۵۶۴١۴,٠١٨,٣١٢٣,٧٠٧,٩۴٨(١,٧۴٨,٩۵۶)١,٩۵٨,٩٩٢٠۵,٨۵٢۴٢٧,٣۶٨,٠٧٩٢,۵٠٠,٩۵٨(١,۵۴٣,٧۵١)٩۵٧,٢٠٧٠١,٨٨٧٣۵۶,٣٢٠,۶١۵۶٧٢,٣٧٧٠٧,۴۴٨٢٧

نرخھای٠تناتیلن گاليکول
جھانی

٢٢,۵٢٠٣,۶٣١,۴۵٣٠٢٧,٠۶۴١۶٣,٩٢٨,٣٩٢۴,۴٣۶,۵۵٧١(٣,٧٢٠,٣٢٨)٨۶,٢٣٠٠١٧,٠۵۶١٧٠,٠١٨,٠٠٠٢,٨٩٩,٨٢٧(٣,٠١٣,۶٧١)(١١٣,٨۴۴)٠۵,۵٠٠١٩٩,١۴١,٠٩١١,٠٩۵,٢٧۶٠٢٢,٧١۶٣٩

نرخھای٠تنپلي بوتاداين
جھانی

١٢,۶۴٨۴,٣۴۴,۴۵٨٠١۵,٩٧٧٣۵۴,١۵۵,٨۴٩۵,۶۵٨,٣۴٨(۴,٠٣۶,٩۴٢)١,۶٢١,۴٠۶٠٧,٣١٣۴۵٨,٩۴۵,٠٢٩٣,٣۵۶,٢۶۵(٢,٧١۶,۶٨٩)۶٣٩,۵٧۶٠٢,٣۵٨٣٨٩,٩٢٧,٩٠۵٩١٩,۴۵٠٠۴,٨٨٨٧٢

ھیدروکربورھاي
ھیدروژينه شده

نرخھای٠تن
جھانی

٧٢,۴٩۶٨,٨١۵,٠۵۴٠٩١,٧۶٧١٣۶,۵٧۶,٢۵٣١٢,۵٣٣,١٩٣(١٢,۵۵۵,۴۶۶)(٢٢,٢٧٣)٠۵٨,٩٨٠١٨١,٠٣٢,۴٠١١٠,۶٧٧,٢٩١(١١,۴٣٨,٨۶٧)(٧۶١,۵٧۶)٠١٩,٠١٩١۶٢,٣۵٠,٨۶٠٣,٠٨٧,٧۵١٠٧٧,٩٩۴۶٧

نرخھای٠تنمتفرقه
جھانی

۵,٩۴٧٨٩٣,٣۴۴٠٩,٠٨٧١۴۶,٨۴۵,۴٩۴١,٣٣۴,٣٨۵(١,٢٨۶,٠۵٠)۴٨,٣٣۵٠۵,٠٩٩١٨٢,٨١٣,٨٨۵٩٣٢,١۶٨(٨٨٨,۶٩۵)۴٣,۴٧٣٠١,۶۴۴١٩٠,٢٢٨,٧١٠٣١٢,٧٣۶٠۶,٧۴٣٣۶

ترکیبات آلي
نیتروژن دار

نرخھای٠تن
جھانی

٩,٢٣۶٢,١١٣,٩١١٠١٢,۴١۶٢۴۴,٠۵۴,٧۶٨٣,٠٣٠,١٨۴(٢,١٨٣,٣١٢)٨۴۶,٨٧٢٠١١,۴٨٨٣٠٣,٨٢١,٣٧٩٣,۴٩٠,٣٠٠(٢,٧۶٢,۵۴٨)٧٢٧,٧۵٢٠٣,٧٠۴٢٧٨,۶٠٧,١٨١١,٠٣١,٩۶١٠١۵,٠٧٣٧٣



ظرفیتواحدنوع کاال
عملی

مبانی
و

مرجع
قیمت
گذاری

دوره ٩ ماھه منتھی
به ١۴٠٠/٠٩/٣٠

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

مبلغنرخ فروش
فروش

تعداد
تولید

تعداد
فروش

نر

ھیدروکربور
A٨٠

نرخھای٠تن
جھانی

۶۶,١۵۵١١,١٨٢,٨٧۵١٠١,١٠۶١٠١,۴٣۴١٧٢,٩٢٧,١٨۴١٧,۵۴٠,۶٩۶(١٣,۶٠٩,٩٨۵)٣,٩٣٠,٧١١١١٠,٣٣٧١١٠,١۴٩٢١٠,٠۴٩,٠۴٣٢٣,١٣۶,۶٢,٨٠٨,٧٢٢٣(٢٠,٣٢٧,٩٧٠)٩٢۵,۵٨٠٣۵,۵١٩٢٠۵,٧٨۵,۴١١٧,٣٠٩,٢٩٢١۵٠,٠٠٠١۵٠,٠٠٠٩٣

نرخھای٠تنھیدروژن
جھانی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

ھیدروکربور ۴
کربنه

نرخھای٠تن
جھانی

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

جمع فروش
صادراتی

٢۶٧,۵۶٩۵۶,٢۶۵,١۵۴١٠١,١٠۶٣۵٣,١٨٣٧۵,٨٩۶,٣۴۵(۵٩,٣٠٨,٠٧۶)١۶,۵٨٨,٢۶٩١١٠,٣٣٧٢۴۶,٧٢۶۵٧,۶٢۶,۴٩٨(۵١,۵۴٩,٠٠٩)۶,٠٧٧,۴٨٩٣۵,۵٨٠٧٩,۵۵٩١٧,٨۴٨,١۶٧١۵٠,٠٠٠٣٣١,۴٣٧

درآمد ارائه
خدمات:

جمع درآمد
ارائه خدمات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠سایر

٢٢,۵٣٠,٧۴۵۴۴٩,٩٣١٢١٩,٣٣٣۵٢,٩۴۵,٧٧٠١,٨۴۵,٠٠٠٩٠٢,١٢٣(١۵٢,۴۴٨,١۶٠)۵۴,۶٩٨,۶٣١١,٣٩۵,٢٩۵۶٨٠,١٧٩١٧۴,٩٧٨,٩٠۵(١۵٠,۶٩۶,۶٢٧)۶٣۵,۵٣۵١۴٨,٩١٢,۵۶٠١,٧۶١,۴٢۵٨۵٣,۶۵١٢٠۵,٣٩۵,٢۵٨جمع

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

٢٨,٩٢۵,۴٩٩۵٣,٠٠١,۵٩٣۶٧,٨۵٢,٧۴۴١١١,۴٩٢,۵٩٣٢٠۵,٣٩۵,٢۵٨١٧۴,٩٧٨,٩٠۵۵٢,٩۴۵,٧٧٠٢٣٩,٩٧٨,١٠۴مبلغ فروش

(٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩)(۴٩,١۵٩,٠٠٨)(١۵٢,۴۴٨,١۶٠)(١۵٠,۶٩۶,۶٢٧)(٧۵,٣٠۵,٣٨٩)(۵٨,۶۵۵,٩۶٩)(۴٠,١۴٣,۴۶٠)(٢٢,٢٩٠,۶۴٧)مبلغ بھای تمام شده

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصوالت

الف - شناسایی، طراحی و تولید محصوالت جدید بر اساس نیاز مشتری و بر اساس شرایط شرکت، ب - کنترل ھزینه ھای قیمت تمام شده محصوالت و تولید محصوالت با ارزش افزوده بیشتر بر اساس برنامه ریزی ھای ھفتگی و ماھانه، پ - استفاده بیشتر از خط لوله جھت انتقال مواد اولیه مورد نیاز
شرکت با توجه به افزایش ھزینه حمل مواد اولیه خریداری شده، ت - شناسایی منابع جدید جھت خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز تولید با توجه به محدودیت ھای ناشی از تحریم. ث- خرید مواد اولیه با تخفیفات مناسب جھت به حداقل رساندن قیمت تمام شده محصوالت و افزایش سود شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت

برآورد متوسط نرخ فروش محصوالت در ٣ ماھه چھارم سال ١۴٠١ معادل متوسط نرخ فروش در ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ می باشد.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩نرخ فروش محصوالت

برآورد متوسط نرخ فروش محصوالت در سال ١۴٠٢ معادل متوسط نرخ فروش در ۶ ماھه اول و ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ می باشد.برآورد سال مالی منتھی به ١۴٠٢/١٢/٢٩نرخ فروش محصوالت

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

١٢۵,٩١٠,٠٨١١٢٧,٨۴٩,٣١٣٣۴,٢٣٠,۴٩٨١۵٨,٣٩٩,٩٩٢مواد مستقیم مصرفی

٢,٢۶۴,۶١۵٢,۴٢٢,۵٣٠٧٨١,١٧٩٣,٨۴۴,۴۵٠دستمزدمستقیم تولید

٢٧,٠۵۶,٨٣۴٢۵,١٠۶,٣٧٩١۴,١۴٩,۵٧٩۴۶,۴٨۴,٩٧١سربارتولید

١۵۵,٢٣١,۵٣٠١۵۵,٣٧٨,٢٢٢۴٩,١۶١,٢۵۶٢٠٨,٧٢٩,۴١٣جمع

(۵,٩٣۴)(٢,٢۴٨)(۵٠,٧١٠)(١٢٣,٢٧١)ھزينه جذب نشده درتولید

١۵۵,١٠٨,٢۵٩١۵۵,٣٢٧,۵١٢۴٩,١۵٩,٠٠٨٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩جمع ھزينه ھاي تولید

٠٠(٢٠٧,٢١٠)(١,٢٨٠,۴٢٢)خالص موجودی كاالي درجريان ساخت



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

٠٠٠٠ضايعات غیرعادي

١۵٣,٨٢٧,٨٣٧١۵۵,١٢٠,٣٠٢۴٩,١۵٩,٠٠٨٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩بھاي تمام شده كاالي تولید شده

٣,٠٩٢,۶۴٩۶,٢٢٣,٨۵٩٨,٨٩۶,٠٠١٨,٨٩۶,٠٠١موجودي كاالي ساخته شده اول دوره

(٨,٨٩۶,٠٠١)(٨,٨٩۶,٠٠١)(٨,٨٩۶,٠٠١)(۶,٢٢٣,٨۵٩)موجودي كاالي ساخته شده پايان دوره

١۵٠,۶٩۶,۶٢٧١۵٢,۴۴٨,١۶٠۴٩,١۵٩,٠٠٨٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩بھاي تمام شده كاالي فروش رفته

٠٠٠٠بھاي تمام شده خدمات ارایه شده

١۵٠,۶٩۶,۶٢٧١۵٢,۴۴٨,١۶٠۴٩,١۵٩,٠٠٨٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩جمع بھای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بھای تمام شده مانند ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ خواھد بود.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بھای تمام شده برمبنای داده ھای ۶ ماھه اول و ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ می باشد.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 - 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 - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

٣۶,٧٣٠١۶٩,۴۴٨,٩٢۵۶,٢٢٣,٨۵٩۶٧٩,۴٧٠٢٢٨,٢٩۶,٠٢٨١۵۵,١٢٠,٣٠٢٠٠٠۶٨٠,١٧٩٢٢۴,١٢٩,۴٧٢١۵٢,۴۴٨,١۶٠٣۶,٠٢١٢۴۶,٩۶٧,٠٧۵٨,٨٩۶,٠٠١تنکل محصوالت

۶,٢٢٣,٨۵٩١۵۵,١٢٠,٣٠٢٠١۵٢,۴۴٨,١۶٠٨,٨٩۶,٠٠١جمع 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

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

نرخ -مقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیون
ریال

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

بھای تمام شده - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

٣۶,٠٢١٢۴۶,٩۶٧,٠٧۵٨,٨٩۶,٠٠١٢١٩,٣٣٣٢٢۴,١٢٩,۵۵۶۴٩,١۵٩,٠٠٨٠٠٠٢١٩,٣٣٣٢٢۴,١٢٩,۵۵۶۴٩,١۵٩,٠٠٨٣۶,٠٢١٢۴۶,٩۶٧,٠٧۵٨,٨٩۶,٠٠١تنکل محصوالت

٨,٨٩۶,٠٠١۴٩,١۵٩,٠٠٨٠۴٩,١۵٩,٠٠٨٨,٨٩۶,٠٠١جمع 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

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 - میلیوننرخ - ریالمقدار
ریال

٣۶,٠٢١٢۴۶,٩۶٧,٠٧۵٨,٨٩۶,٠٠١٩٠٢,١٢۴٢٣١,٣۶٨,٩۴۶٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩٠٠٠٩٠٢,١٢۴٢٣١,٣۶٨,٩۴۶٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩٣۶,٠٢١٢۴۶,٩۶٧,٠٧۵٨,٨٩۶,٠٠١تنکل محصوالت

٨,٨٩۶,٠٠١٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩٠٢٠٨,٧٢٣,۴٧٩٨,٨٩۶,٠٠١جمع 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



دوره ٩ ماھه منتھی به ١۴٠١/٠٩/٣٠واحدشرح

موجودی پایان دورهمصرفخريد طي دورهموجودي اول دوره

مبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدارمبلغنرخمقدار

میلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریالمیلیون ریالریال

مواد اولیه داخلی:

۶۴,۵۵١١٢٩,۴٧۵,٧٧٩٨,٣۵٧,٧٩١٧٣١,٨٧٠١٧٢,١٧٧,٣٩٩١٢۶,٠١١,۴٧٣٧۵۶,۴٨١١۶٩,٠٠۵,٣١٩١٢٧,٨۴٩,٣١٣٣٩,٩۴٠١۶٣,٢۴٣,۶۴٠۶,۵١٩,٩۵١تننفتا

٨,٣۵٧,٧٩١١٢۶,٠١١,۴٧٣١٢٧,٨۴٩,٣١٣۶,۵١٩,٩۵١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

٨,٣۵٧,٧٩١١٢۶,٠١١,۴٧٣١٢٧,٨۴٩,٣١٣۶,۵١٩,٩۵١جمع 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:

٣٩,٩۴٠١۶٣,٢۴٣,۶۴٠۶,۵١٩,٩۵١٢۴٣,٩٣٨١۴٠,٣٢۴,۵٨٢٣۴,٢٣٠,۴٩٨٢۴٣,٩٣٨١۴٠,٣٢۴,۵٨٢٣۴,٢٣٠,۴٩٨٣٩,٩۴٠١۶٣,٢۴٣,۶۴٠۶,۵١٩,٩۵١تننفتا

۶,۵١٩,٩۵١٣۴,٢٣٠,۴٩٨٣۴,٢٣٠,۴٩٨۶,۵١٩,٩۵١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتی

۶,۵١٩,٩۵١٣۴,٢٣٠,۴٩٨٣۴,٢٣٠,۴٩٨۶,۵١٩,٩۵١جمع 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:

٣٩,٩۴٠١۶٣,٢۴٣,۶۴٠۶,۵١٩,٩۵١٩٧۵,٨٠٨١۶٢,٣٢٧,٠٠٧١۵٨,٣٩٩,٩٩٢٩٧۵,٨٠٨١۶٢,٣٢٧,٠٠٧١۵٨,٣٩٩,٩٩٢٣٩,٩۴٠١۶٣,٢۴٣,۶۴٠۶,۵١٩,٩۵١تننفتا

۶,۵١٩,٩۵١١۵٨,٣٩٩,٩٩٢١۵٨,٣٩٩,٩٩٢۶,۵١٩,٩۵١جمع مواد اولیه داخلی

مواد اولیه وارداتی:

٠٠٠٠جمع مواد اولیه وارداتي

۶,۵١٩,٩۵١١۵٨,٣٩٩,٩٩٢١۵٨,٣٩٩,٩٩٢۶,۵١٩,٩۵١جمع كـل

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بھای تمام شده مانند ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ خواھد بود.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩نرخ خرید مواد اولیه

بدون احتساب تغییرات مواد اولیه (ناشی از نوسان نرخ نفت خام) تغییرات سایر عوامل بھای تمام شده برمبنای داده ھای ۶ ماھه اول و ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ می باشد.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

۶,٠۵٩,۵٠١۶,۵٨۵,٣٧٢٢,١٢٣,۵۴۴٨,٧٠٨,٩١۶٢,١٨٧,٧٣٢٢,۴۶٢,٩۴۶٧٩۴,٢١١٣,٩٠٨,۵٨٨ھزینه حقوق و دستمزد

١,١٢٧,۵٣۶١,٠٣٢,١٨۶١,٠٣٢,١٨۶٢,٠۶۴,٣٧٢١۴,٧٢٧١١,٧٣۴٣,٧٨۴١۵,۵١٨ھزینه استھالک

ھزینه انرژی (آب، برق، گاز
و سوخت)

۵,٩٠۵,١٩١۶,٢٩٩,۵٣٢٢,٠٣١,٣٧١٨,٣٣٠,٩٠٣١٠,٩٢٢٢٣,١٨۶٧,۴٧٧٣٣,٧٢٩

۵,۴۵۶,٨١۶٩٩٧,۴٠٩٣٢١,۶٢٨١,٣١٩,٠٣٧۴٧,٣۶٣۴٧,٩۶٩١۵,۴۶٨۶٩,٧٨١ھزینه مواد مصرفی

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون
فروش

٠٠٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠٠٠ھزینه خدمات پس از فروش

ھزینه مطالبات مشکوک
الوصول

٠٠٠٠٠٠٠٠

٢,۴٠٣,٨٧۶٢,٠۵٢,٢۶٣۶٩٣,٣٣٢٢,٧۴۵,۵٩۵٣٩۴,٢١۵٣٠٣,٣٩٩٩٧,٨٣۵۴٢١,٢٩۶ھزینه حمل و نقل و انتقال

۶,١٠٣,٩١۴٨,١٣٩,۶١٧٧,٩۴٧,۵١٨١۶,٠٨٧,١٣۵٢,١٢۴,۶٩٨١,۵٧۴,٣٢۴۵٠٧,۶۶٢٢,١٨۶,٠٨۶سایر ھزینه ھا

٢٧,٠۵۶,٨٣۴٢۵,١٠۶,٣٧٩١۴,١۴٩,۵٧٩٣٩,٢۵۵,٩۵٨۴,٧٧٩,۶۵٧۴,۴٢٣,۵۵٨١,۴٢۶,۴٣٧۶,۶٣۴,٩٩٨جمع

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

روند ھزینه ھای عمومی، اداری، تشکیالتی و توزیع و فروش ھمانند ھزینه ھای ٣ ماھه سوم سال ١۴٠١ خواھد بود.برآورد دوره ٣ ماھه منتھی به ١۴٠١/١٢/٢٩

روند ھزینه ھای عمومی، اداری، تشکیالتی و توزیع و فروش با احتساب تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم نسبت به ھزینه ھای سال ١۴٠١ خواھد بود.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

٢,٢۴۵٢,۴٢۴٢,۴٢۴٢,۴٢۴تعداد پرسنل تولیدی شرکت

١,٠٧٧١,١۶٣١,١۶٣١,١۶٣تعداد 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

«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

١۵۴,٠١٠١,٩١٠,٠٨١٠٠سود ناشي از تسعیر ارز

١٣٧,٨۴٧٣٣٠٠برگشت ذخیره ھزينه ھاي اخذ شده

٢٩١,٨۵٧١,٩١٠,١١۴٠٠جمع

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

٠١۵۵,٢٨٧٠٠تعديل صورتحساب ھاي مواد اولیه

٧٠,٢٢۴٧٠,٨٩٢٠٠زيان کاھش ارزش موجودي ھا

٢,٢٣٧,٠۶۶٨٠,۴١٩١,٢٢٩۵,٩٣۴ساير

٢,٣٠٧,٢٩٠٣٠۶,۵٩٨١,٢٢٩۵,٩٣۴جمع

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

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠تسھیالت تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره

٠٠٠٠٠٠جمع

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

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

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 حال پیگیری اخذ تسھیالت از بانکھا جھت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا می باشد.

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

شرکت در حال پیگیری اخذ تسھیالت از بانکھا جھت ساخت مخازن کروی ذخیره نفتا 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

٨,۴٩٩,۵٠۶۶,٠٣٢,٣٢۵١,٣۴٠,۵١٧٢,۶٨١,٠٣٣سود سپرده بانکي

١,٧٨۵,۵١۵٣۵۴,۴٨٠١,۵٢۴,١۴٠١,٨٧٨,۶٢٠سود حاصل از سرمايه گذاري در سھام

٠٠٠٠سود فروش سرمايه گذاري ھا

١٠,٢٨۵,٠٢١۶,٣٨۶,٨٠۵٢,٨۶۴,۶۵٧۴,۵۵٩,۶۵٣جمع

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



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

١,٣۴٧,۵٢٩١,٣٠١,٩۶٢۴٣٣,٩٨٧٢,٠٨٣,١٣٩درآمدھاي غیرعملیاتي متفرقه

٠٠٠٠درآمدھاي غیرعملیاتي متفرقه

١,٣۴٧,۵٢٩١,٣٠١,٩۶٢۴٣٣,٩٨٧٢,٠٨٣,١٣٩جمع

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

۶٠,٧١٧,۴٩۵٣٣,٠۵٨,٣۶۴۵۵,٠٩٧,٢٧٣۵۵,۶۴١,۶٠٠۶٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

برآورد دوره ٣
ماھه منتھی

به
١۴٠١/١٢/٢٩

شرکت در حال پیگیری جھت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیریھای صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ١٧٠ میلیون یورو بر حسب پیشرفت
فیزیکی بعنوان بخشی ازھزینه ھای پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. ھمچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ٣۵٠ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعھدات پیمانکار چینی پروژه از

شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سھامداران در افزایش سرمایه و ھمچنین نھایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴٠
درصد سھم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکھای اقتصاد نوین (حداکثر ١۵ درصد)، رفاه کارگران (حداکثر ١۵ درصد) ، پارسیان (حداکثر ٢٠

درصد)، خاورمیانه (حداکثر ١٠ درصد) و ملت (حداکثر ١۵ درصد) که اقدامات الزم جھت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سھم ھر بانک از اعضای سندیکا به عھده سندیکا می باشد. ھمزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان
سرمایه گذاری و کمکھای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جھت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative) (، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه ھمکاری ھای اقتصادی کشور چین (NDRC) نیز انجام پذیرفته

است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتھای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه ھمزمان با فعالیت ھای صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است.
ھمچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمھوری اسالمی ایران و جمھوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با ھدف کاھش میزان سرمایه گذاری و تسھیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده

است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ١۴٠٢ تمدید شده است.

برآورد سال
مالی منتھی

به
١۴٠٢/١٢/٢٩

شرکت در حال پیگیری جھت اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم می باشد، پیرو پیگیریھای صورت گرفته با توافق سه جانبه معاونت محترم اعتبارات ارزی بانک مرکزی ایران، نمایندگان بانک EIH و بانک تجارت، موافقت گردیده مبلغ ١٧٠ میلیون یورو بر حسب پیشرفت
فیزیکی بعنوان بخشی ازھزینه ھای پروژه از طریق بانک EIH تامین گردیده و در این راستا پیش نویس قرارداد در حال تکمیل مدارک می باشد. ھمچنین برنامه زمانی پرداخت فاینانس خارجی Supplier Credit به مبلغ ٣۵٠ میلیون یورو، بعنوان بخش اول تعھدات پیمانکار چینی پروژه از

شرکت سدین چین دریافت شده و تحویل بانک عامل گردیده است. پیشرفت طرح منوط به مشارکت سایر سھامداران در افزایش سرمایه و ھمچنین نھایی شدن مراحل تأمین مالی شرکت مذکور می باشد. در راستای تأمین فاینانس خارجی، بانک تجارت بعنوان بانک عامل (با تقبل ۴٠
درصد سھم در سندیکا) موافقت اصولی خود را در قالب تشکیل سندیکای بانکی با حضور حداقل ۵ بانک دیگر صادر نمود در حال حاضر اعضای سندیکای بانکی مشخص شده اند که عبارتند از بانکھای اقتصاد نوین (حداکثر ١۵ درصد)، رفاه کارگران (حداکثر ١۵ درصد) ، پارسیان (حداکثر ٢٠

درصد)، خاورمیانه (حداکثر ١٠ درصد) و ملت (حداکثر ١۵ درصد) که اقدامات الزم جھت تاییدیه تمدید موافقت اصولی از جانب بانک عامل در حال پیگیری می باشد و تقلیل سھم ھر بانک از اعضای سندیکا به عھده سندیکا می باشد. ھمزمان با اقدامات صورت پذیرفته از طریق سازمان
سرمایه گذاری و کمکھای فنی و اقتصادی و بانک مرکزی جھت استفاده از فاینانس خارجی طرح Belt and Road Initiative) (، معرفی پروژه پتروشیمیGtpp قشم توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری به سازمان توسعه ھمکاری ھای اقتصادی کشور چین (NDRC) نیز انجام پذیرفته

است. با عنایت به ضرورت انجام برخی فعالیتھای اجرایی مقدماتی و آماده سازی زمین محل اجرای پروژه ھمزمان با فعالیت ھای صورت پذیرفته در خصوص تامین منابع مالی، عملیات دیوار کشی بتنی سایت پروژه و تسطیح زمین و جاده حراستی دور سایت به اتمام رسیده است.
ھمچنین به دلیل احتمال عدم تحقق توافق بین کشور جمھوری اسالمی ایران و جمھوری خلق چین در خصوص بسته جدید تامین مالی و با ھدف کاھش میزان سرمایه گذاری و تسھیل در فرایند جذب منابع مالی، مجددا روی فاز بندی اجرای پروژه مطالعات جدیدی صورت گرفته شده

است. شایان ذکر است مجوز فعالیت اقتصادی شرکت در منطقه آزاد قشم تا تیر ١۴٠٢ تمدید شده است.

سایر توضیحات با اھمیت

سایر توضیحات با اھمیت در گزارش تفسیری پیوست شرح داده شده است.

«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.»


