
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1390/09/301389/12/291390/09/301389/12/29

بدهیهاداراییها

787,770220,339258 )79(592,0252,867,942      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 7,093,9932,011,418253      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

00 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

1,550,5251,735,390)11( 487,512326,70549      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

2,344,621612,010283 )1(296,300300,573      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,318,7191,747,28733 )70(267,456889,008      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

432,981337,08528 360,90345,526693      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

7,434,6164,652,11160 9,098,1896,441,17241جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,219,6721,084,28612 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,751,6083,779,318)1( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 311,667252,01024      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 311,667252,01024جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 9,409,8566,693,18241جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

72,057174,064)59(       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

1,200,0001,200,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

120,000120,0000      اندوخته قانونی

1,7851,7850      اندوخته طرح و توسعه

1,746,3121,674,8124      سود )زیان( انباشته

5,043,3375,037,6680 3,068,0972,996,5972جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

12,477,9539,689,77929 12,477,9539,689,77929جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها

17 از



1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه  صورت سود وزیان

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29منتهی به1390/09/301389/09/30

6,095,7388,640,368 48 9,030,340 فروش

)5,029,588()7,087,752( 43 )7,195,232( بهای تمام شده كالی فروش رفته

1,066,1501,552,616 72 1,835,108 سود )زیان( ناخالص

)448,757()590,617( 75 )783,815( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

00 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

617,393961,999 70 1,051,293 سود )زیان( عملیاتی

)95,693()94,096( )2( )94,102( هزینه های مالی

00 -- 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

217,035180,106 )45( 120,300 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

738,7351,048,009 46 1,077,491 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

738,7351,048,009 46 1,077,491 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)133,435()172,153( 68 )223,547( مالیات

605,300875,856 41 853,944 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

2,000,9562,000,956 )16( 1,674,812 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

2,000,9562,000,956 )16( 1,674,812 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

2,606,2562,876,812 )3( 2,528,756 سود قابل تخصیص

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)1,200,000()1,200,000( )35( )780,000( سود سهام مصوب مجمع

)2,000()2,000( 22 )2,444( پاداش هیات مدیره

1,404,2561,674,812 24 1,746,312 سود انباشته در پایان دوره مالی

504730 41 712 سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,000 0 1,200,000 سرمایه

27 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

37 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1390/09/30حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1389/09/301389/12/29حسابرسی نشده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

97,76992,9775.15125,527تن پروپیلن

138,898125,26310.89168,900تن بنزین خام

2,6122,4307.493,283تن هیدروژن

21,59917,09526.3523,042تن رافینت )بوتاداین(

66,54163,1775.3284,950تن پلي اتیلن سنگین

48,20245,6665.5562,720تن پلي اتیلن سبک خطي

23,29420,73512.3427,490تن بوتاداین

23,456)41.81(9,99317,172تن اسید استیک

32,958)3.32(23,53324,341تن وینیل استات

96,20682,73116.29114,108تن اتیلن اکساید

87,45879,43610.10109,047تن اتیلن گلیکول

49,49443,40614.0359,112تن دو اتیل هگزانول

15,72613,58315.7819,642تن اتواکسیلتها

5,2924,56016.055,773تن بوتن یک

62,66060,4883.5980,938تن پلي پروپیلن

22,95720,60011.4427,779تن پلي بوتاداین

217,300204,0626.49273,114تن اتیلن

57,71752,9858.9371,585تن هیدروکربور 4 کربنه

47 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

17,26014,90715.7820,515تن سي . اف . او

153,811114,63834.17156,012تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

25,14619,42929.4326,657تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

1,243,4681,119,68111.061,516,608 جمع

57 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول

واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1390/09/301389/09/30

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1389/12/29منتهی به

2720100.00351تنپروپیلن

66,24061,1928.2583,662تنپلي اتیلن سنگین

64,410)1.51(44,55045,232تنپلي اتیلن سبک خطي

21,59917,09526.3523,027تنبوتاداین

896)80.55(171879تناسید استیک

34,405)8.97(23,55725,878تنوینیل استات

4,5414,04912.155,520تناتیلن اکساید

93,65478,87118.74105,332تناتیلن گلیکول

47,95941,87714.5258,827تندو اتیل هگزانول

14,03613,4744.1719,477تناتواکسیلتها

3,761)19.82(2,2622,821تنبوتن یک

59,27357,2543.5380,002تنپلي پروپیلن

21,03220,2893.6628,135تنپلي بوتاداین

1,424420239.05327تنمتفرقه

0160.0016تنپارافین کلره

12,761)5.04(7,6878,095تنهیدروکربور 4 کربنه

16,76515,10810.9720,336تنسي . اف . او

147,089118,35624.28160,003تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

22,38919,22416.4627,758تنترکیبات آلي نیتروژن دار

594,500530,13012.14729,006جمع

67 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

1,200,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1390/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 61021شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1390/09/301389/09/30

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29 منتهی به

3,4390100.003,097میلیون رپروپیلن

1,249,798889,35440.531,208,647میلیون رپلي اتیلن سنگین

712,179563,80926.32818,626میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

198,915119,88465.92172,877میلیون ربوتاداین

5,396)64.84(1,8455,247میلیون راسید استیک

317,641270,75617.32359,558میلیون روینیل استات

84,63463,64632.9885,571میلیون راتیلن اکساید

1,188,562692,76271.57987,335میلیون راتیلن گلیکول

949,946717,76332.351,004,937میلیون ردو اتیل هگزانول

165,150119,95237.68176,117میلیون راتواکسیلتها

51,45845,55512.9667,265میلیون ربوتن یک

1,092,392787,64238.691,122,835میلیون رپلي پروپیلن

908,597563,55861.23831,963میلیون رپلي بوتاداین

637)20.44(2,6153,287میلیون رمتفرقه

0760.0076میلیون رپارافین کلره

72,50034,058112.8761,662میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

102,33462,48363.7885,323میلیون رسي . اف . او

1,543,661884,02474.621,249,767میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

384,674271,88241.49398,679میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

9,030,3406,095,73848.148,640,368جمع

77 از


