
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

 بر مبنای اطلعات دریافتی از شركت  پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( طی نامه شماره 58885 مورخ 1390/09/13 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1390/12/29 با سرمایه 1,200,000 میلیون ریال مبلغ 950 ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت اس

شرح

سال)دوره( مالی منتهی به

درصد

پوشش

درصد

پوشش
1390/12/291390/08/301389/12/291389/08/30

واقعی  حسابرسی نشدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

63فروش 100 5,410,239 100 648,640,368 100 8,141,936 100 12,740,020

62بهای تمام شده كالی فروش رفته )82( )4,419,471( )82( 62)7,087,752( )81( )6,556,787( )82( )10,510,001(

64سود )زیان( ناخالص 18 990,768 18 711,552,616 19 1,585,149 18 2,230,019

68هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی )7( )399,099( )7( 84)590,617( )9( )708,549( )7( )842,983(

--خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی 0 0 0 --0 0 0 0 0

62سود )زیان( عملیاتی 11 591,669 11 63961,999 11 876,600 11 1,387,036

96هزینه های مالی اداری )2( )90,693( )1( 76)94,096( )1( )114,102( )1( )150,000(

--درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 0 0 0 --0 0 0 0 0

112خالص درآمد )هزینه( های متفرقه 4 201,132 2 57180,106 1 102,756 1 179,000

67سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری 13 702,108 12 611,048,009 11 865,254 11 1,416,036

--اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات 0 0 0 --0 0 0 0 0

67سود و زیان قبل از كسر مالیات 13 702,108 12 611,048,009 11 865,254 11 1,416,036

76مالیات )2( )130,823( )2( 61)172,153( )2( )168,883( )2( )275,809(

65سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 11 571,285 10 61875,856 9 696,371 9 1,140,227

61سود عملیاتی هر سهم -- 493 -- 63802 -- 731 -- 1,156

67سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 585 -- 61873 -- 721 -- 1,180

65سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 476 -- 61730 -- 580 -- 950

--سرمایه -- 1,200,000 -- --1,200,000 -- 1,200,000 -- 1,200,000

114 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

کاهش هزينه هاي مالي عمدتا" بدليل تسويه بخش قابل توجهي از تسهيلت صندوق ذخيره ارزي مي باشد.

کاهش در قيمت تمام شده عمدتا" ناشي از استفاده از مواد اوليه متفرقه با قيمت مناسب تر  بجاي نفتا مي باشد.

افزايش فروش عمدتا" مربوط به توليد محصول جديد صادراتي )هيدروکربورهيدروژينه شده A80( و فروش آن در بازار هاي جديد صادراتي مي باشد.

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 1390/12/29 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

-1 شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 89 را در تاريخ هاي 88/11/13 و 89/04/09 مبلغ 611 ر و در تاريخ هاي 89/07/19 و 89/08/11 مبلغ 705 ر و در تاريخ 89/10/29 )به بازار منعکس نشد( در 3 سناريو به مبالغ 705 ، 286 

/89 )به بازار منعکس نشد( ، 89/12/08 و 89/12/21 مبلغ 705 ر اعلم نموده بود که بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 730 ر تحقق يافت.  و 540 ر و در تاريخ هاي 11/30

-2 پيش بيني عملکرد سال مالي منتهي به 90/12/29 نسبت به عملکرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 47 درصد افزايش، بهاي تمام شدة کالي فروش رفته 48 درصد افزايش، سود عملياتي 44 درصد افزايش و سود خالص 30 درصد افزايش نشان 

مي دهد.

-3 شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 90 را در تاريخ هاي 89/12/08 ،90/04/12  و 90/08/04 مبلغ 730 ر اعلم نموده بود.  

-4 بر اساس اطلعات ارسالي، هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 584 ر را جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي سال 90 پيشنهاد نمايد.

 سایر اطلعات

214 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

واقعی دوره منتهی به

1390/08/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/08/30

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

تنپروپيلن
136,50064.49 88,02381,602125,5277.87

تنبنزين خام
195,00064.35 125,485110,974168,90013.08

تنهيدروژن
3,62265.05 2,3562,1313,28310.56

تنرافينت )بوتاداين(
29,00068.09 19,74516,23823,04221.60

تنپلي اتيلن سنگين
90,00068.78 61,89956,56584,9509.43

تنپلي اتيلن سبک خطي
68,00063.84 43,41142,05162,7203.23

تنبوتاداين
29,00068.09 19,74516,23827,49021.60

تناسيد استيک
15,00066.62 9,99314,89723,456)32.92(

تنوينيل استات
33,00065.93 21,75621,39932,9581.67

تناتيلن اکسايد
128,00066.77 85,47072,047114,10818.63

تناتيلن گليکول
114,00067.54 76,99569,322109,04711.07

تندو اتيل هگزانول
66,00066.45 43,85837,47559,11217.03

تناتواکسيلتها
24,00057.20 13,72711,45819,64219.80

تنبوتن يک
6,50069.77 4,5353,6585,77323.97

تنپلي پروپيلن
88,00064.88 57,09753,22480,9387.28

تنپلي بوتاداين
30,00067.26 20,17818,19727,77910.89

تناتيلن
302,50064.71 195,736180,119273,1148.67

تنهيدروکربور 4 کربنه
80,00064.65 51,71646,39871,58511.46

314 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

تنسي . اف . او
22,00069.70 15,33413,24820,51515.75

تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده
215,00062.11 133,534101,161156,01232.00

تنترکيبات آلي نيتروژن دار
30,00074.76 22,42816,90826,65732.65

1,705,12265.28جمع 1,113,021985,3101,516,60812.96

414 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

پیش بینی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1390/08/30

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/08/30

)22.51(50027254.40351351تنپروپيلن

90,00059,04265.6056,24283,6624.98تنپلي اتيلن سنگين

)5.25(68,00040,57059.6642,81864,410تنپلي اتيلن سبک خطي

28,00018,87667.4114,25823,02732.39تنبوتاداين

)79.27(30017157.00825896تناسيد استيک

33,00021,65665.6221,62834,4050.13تنوينيل استات

6,0004,05567.583,5475,52014.32تناتيلن اکسايد

114,00081,62171.6067,567105,33220.80تناتيلن گليکول

66,00043,85966.4536,49358,82720.18تندو اتيل هگزانول

24,00012,12750.5311,59119,4774.62تناتواکسيلتها

)4.33(4,0002,16654.152,2643,761تنبوتن يک

88,00053,65060.9752,23780,0022.70تنپلي پروپيلن

30,00018,53761.7917,90228,1353.55تنپلي بوتاداين

2,0001,35567.75643272,017.19تنمتفرقه

000.000160.00تنپارافين کلره

13,0007,61258.557,41712,7612.63تنهيدروکربور 4 کربنه

22,00015,72171.4613,47620,33616.66تنسي . اف . او

215,000132,59361.67104,195160,00327.25تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

30,00020,05166.8418,01227,75811.32تنترکيبات آلي نيتروژن دار

833,800533,93464.04470,887729,00613.39جمع

514 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

مبلغ  فروش

نوع گروه یا محصول
درصد تغییر واحد

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *

واقعی دوره منتهی به

1390/08/30

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/08/30

ميليون رپروپيلن
6,3213,43954.413,0973,09711.04

ميليون رپلي اتيلن سنگين
1,670,5201,114,54266.72821,7891,208,64735.62

ميليون رپلي اتيلن سبک خطي
1,073,160641,89359.81530,045818,62621.10

ميليون ربوتاداين
260,400176,09167.6297,771172,87780.11

ميليون راسيد استيک
3,3001,84555.915,0055,396)63.14(

ميليون روينيل استات
436,456291,52166.79238,386359,55822.29

ميليون راتيلن اکسايد
114,38975,45665.9655,40185,57136.20

ميليون راتيلن گليکول
1,462,9681,031,69770.52582,998987,33576.96

ميليون ردو اتيل هگزانول
1,301,912871,30566.93615,9311,004,93741.46

ميليون راتواکسيلتها
228,000143,39462.89102,163176,11740.36

ميليون ربوتن يک
85,81548,86056.9439,42767,26523.93

ميليون رپلي پروپيلن
1,605,776999,77962.26717,5941,122,83539.32

ميليون رپلي بوتاداين
1,364,090824,46660.44490,871831,96367.96

ميليون رمتفرقه
3,6972,49267.411956371,177.95

ميليون رپارافين کلره
000.000760.00

ميليون رهيدروکربور 4 کربنه
115,98271,69561.8230,58361,662134.43

ميليون رسي . اف . او
132,13895,56072.3255,28385,32372.86

ميليون رهيدروکربورهاي هيدروژينه شده
2,361,0401,403,93359.46770,3651,249,76782.24

ميليون رترکيبات آلي نيتروژن دار
514,056343,96866.91253,335398,67935.78

12,740,0208,141,93663.915,410,2398,640,36850.49جمع

614 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح
1390/12/291390/08/301389/08/30واحد درصد تغییر 1389/12/29

 * به **

درصد

مبلغ   * مبلغمقدار پوشش  مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

)18.74(0025,663180,4930.0040,874222,12740,874222,127تننفتا

)18.74(0180,493222,127222,127جمع

خرید طی دوره

واحد

1390/12/291390/08/301389/08/30 درصد تغییر 1389/12/29

 * به **

درصد

مبلغ   * مبلغمقدار پوشش  مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

شرح

62.44 940,0008,569,501615,5045,727,99166.84800,8135,630,662527,2703,526,312تننفتا

62.44 8,569,5015,727,99166.845,630,6623,526,312جمع

مصرف طی دوره

شرح
1390/12/291390/08/301389/08/30واحد درصد تغییر 1389/12/29

 * به **

درصد

مبلغ   * مبلغمقدار پوشش  مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

940,0008,569,501609,1385,613,32465.50815,7315,672,296532,5993,513,92159.75تننفتا

8,569,5015,613,32465.505,672,2963,513,92159.75جمع

714 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1390/08/301389/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

5,687,962706,307,70873

2,453,974302,332,66027

جمع
8,141,9368,640,368

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1389/12/29 1390/08/30 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

4,855,0268582

872,965999,313

جمع

4,631,349

5,727,9915,630,662

1518

صورت منابع و مصارف ارزی

 منابع ارزی

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

1389/12/29واقعی سال مالی منتهی به واقعی دوره منتهی به 1390/08/30

فروش صادراتی

10,121,77015,424156,11813,104,00013,754180,232 فروش صادراتی

188,958,4682,808530,595درهم107,615,8162,906312,732فروش صادراتی

185,283,16310,7141,985,124156,744,18010,3471,621,832دلر

یورو

درهم

جمع
2,453,9742,332,660

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز
 مصارف ارزی

1390/08/30 1389/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهای ثابت

جمع

96,328,60910,374999,313دلر84,393,32410,344872,965دلر

00--00--

872,965999,313

814 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالی فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1390/08/30

دلیل تغییرات

1389/12/29

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1389/12/29 1390/08/30

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1390/08/301389/12/29

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

5,305,1035,669,75899.001.00199مواد مستقیم

78 22 22.00 78.00 71,741 57,665 دستمزد مستقیم

1,346,253سربار 1,194,01959.0041.004159

7,087,752 6,556,787 جمع

914 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی كه شركت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است.

ظرفیت اسمی دلیل تغییراتواحدمحصول
 ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 

1390/12/29

 ظرفیت واقعی دوره منتهی به 

1390/08/30

124,000136,50088,023تنپروپيلن

167,500195,000125,485تنبنزين خام

4,0003,6222,356تنهيدروژن

27,00029,00019,745تنرافينت )بوتاداين(

85,00090,00061,899تنپلي اتيلن سنگين

60,00068,00043,411تنپلي اتيلن سبک خطي

27,30029,00019,746تنبوتاداين

30,00015,0009,993تناسيد استيک

30,00033,00021,757تنوينيل استات

120,000128,00085,470تناتيلن اکسايد

105,000114,00076,995تناتيلن گليکول

55,70066,00043,858تندو اتيل هگزانول

30,00024,00013,727تناتواکسيلتها

7,0006,5004,535تنبوتن يک

75,00088,00057,097تنپلي پروپيلن

25,00030,00020,178تنپلي بوتاداين

306,000302,500195,736تناتيلن

77,00080,00051,716تنهيدروکربور 4 کربنه

63,20022,00015,334تنسي . اف . او

195,000215,000133,534تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

30,00030,00022,428تنترکيبات آلي نيتروژن دار

1014 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازیسود)زیان( ابرازیسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1390/12/291,101,5380255,994000255,994

1389/12/291,000,0180154,23700154,2370

1388/12/291,047,0120129,17000151,5370

1387/12/30887,323772,089173,75000107,0860

طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت كار 

نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاری

مبلغ ارزینام ارزی مبلغ ارزیمبلغ میلیون ریال نام ارزی مبلغ میلیون ریال

درصدهزینه های انجام شده

پیشرفت

تاریخ

بهره برداری

اثرات سودآوری

 هر سهم) ریال(
توضیحات

77,000050,09900.0013900پروژه هيدروژناسيون

330,2000629,21600.0013900پلي اتيلن سبک

729,300011,64200.0013910نئو ديمئوم بوتادين رابر

224,460012,02600.0013910نئو ديمئوم پلي بوتادين رابر

1,360,960702,9830جمع

1114 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

425,978,50535.50شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

240,672,71320.06شرکت سرمايه گذاري شيميائي و سلولزي تامين

189,295,51815.78صندوق بازنشستگي کشوري

85,652,6877.14شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي ايران

83,936,4527.00شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران

72,790,5426.07ساير سهامداران

32,009,1132.67شرکت سهامي بيمه ايران

20,377,7971.70سرمايه گذاري سپه

18,200,0001.52بيمه مرکزي

16,498,4701.38شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن

14,588,2031.22شرکت سرمايه گذاري تدبير

1,200,000,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  584  ریال

1214 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

    مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادی

درصد به كلدرصد به كلبه تاریخ 1389/03/10به تاریخ1390/02/21
حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

1,200,000541,200,00057

120,0005120,0006

0--0--

1,78501,7850

892,36840798,95638

2,214,1532,120,741

دلیل تغییراتدرصد تغییرمجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادی نحوه تخصیص سود

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

1,674,8122,000,956)16(

)780,000()1,200,000()35(

00--

00--

)2,444()2,000(22

892,368798,95612

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

1390/08/301389/12/29واقعی دوره منتهی به 1390/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاری

جمع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

1314 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 8 ماهه  )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

1,200,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

58885

1390/08/30

سایر درآمد )هزینه های( متفرقه

1389/08/30واقعی دوره منتهی به 1389/12/29شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1390/08/30واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاری

36,61628,00335,45886,336ساير درآمدها

100,00067,04280,37756,038وصول کارمزد و جريمه از مشتريان بابت تاخير در پرداخت

6,5743,54318,18415,368درآمد حاصل از خدمات

14,0008,90511,6297,752سود سپرده بانکي

13,496)73,231()6,426(11,810هزينه تسعير نرخ ارز

0045,6270سود اوراق مشارکت

0034,8980سود حاصل از فروش سرمايه گذاري

10,0001,68927,16422,142هزينه پالت و بسته بندي

179,000102,756180,106201,132جمع

1414 از


