
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :
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1390/06/31

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1390 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

هیئت مدیره پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(

مشروطنظر حسابرس :

متن کامل شماره بند

صورت سود و زیان پیش بینی شده شركت پتروشیمی شازند )سهامی عام( جهت سال مالی منتهی به 29 اسفند 1390 براساس عملکرد واقعی شش ماهه اول همراه با یادداشتهاي 1 تا 5 1

پیوست، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلعات مالی آتی" مورد رسیدگی قرار گرفته است. مسوولیت صورت سود و زیان پیش بینی شده و همچنین مفروضات مبناي تهیه آن به شرح 

یادداشتهاي پیوست، با مدیریت شركت است. این گزارش منحصرا  جهت ارایه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه گردیده است.

2

براساس محاسبات انجام شده توسط این موسسه، بهاي تمام شده كالي فروش رفته حدودا  به مبلغ 220 میلیارد ریال بیشتر محاسبه شده است. این موضوع عمدتا  بدلیل یکسان در نظر 2

گرفتن بهاي تمام شده موجودي محصول و در جریان ساخت ابتدا و پایان سال بوده است. در صورت اعمال تعدیلت لزم، سود خالص پس از كسر مالیات حدودا  به میزان 177 میلیارد ریال )

سود هر سهم معادل 147 ریال( افزایش خواهد یافت.

بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردي برخورد نکرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولی را براي تهیه صورت سود و زیان پیش بینی شده 3

فراهم نمی كند. به علوه، به نظر این موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بال، صورت سود و زیان مزبور براساس مفروضات و به گونه اي مناسب تهیه و طبق استانداردهاي حسابداري 

ارایه شده است.

نتایج واقعی احتمال  متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهاي پیش بینی شده اغلب به گونه مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوتهاي حاصل می تواند بااهمیت باشد.4

همانگونه كه در بند 4 گزارش بررسی اجمالی مورخ 5 آبان 1390 این موسسه ذكر گردیده، داراییهاي ثابت شركت در تاریخ 31 شهریور 1390 شامل مبلغ 65 میلیارد ریال پیش پرداخت هاي 5

سرمایه اي به یکی از پیمانکاران و همچنین سایر مخارج انجام شده براي طرحهاي در دست اجرا است. شركت طرح مزبور را به دلیل ایرادات موجود در مدارک تحویل شده توسط پیمانکار 

متوقف نموده و در حال انجام بررسی هاي تکمیلی در این خصوص است. صورت سود و زیان پیش بینی شده پیوست، با فرض وجود منافع آتی براي پیش پرداختها و مخارج انجام شده جمعا  به 

مبلغ 65 میلیارد ریال و نیز سرمایه اي بودن تعهدات قراردادي باقیمانده به مبلغ 95 میلیارد ریال تهیه گردیده است.

همانطوریکه در بند 7 گزارش بررسی اجمالی مورخ 5 آبان 1390 این موسسه ذكر گردیده، طی سالهاي مالی گذشته به استناد مفاد قرارداد خرید منعقده و همچنین سایر مکاتبات صورت گرفته 6

با شركت ملی پالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران، مبلغ 236 میلیارد ریال بابت مابه التفاوت نرخ نفتاي خریداري شده در سال 1387 در حسابهاي شركت بعنوان درآمد عملیاتی شناسایی 

شده است. در سال مالی مورد گزارش، شركت ملی پالیش و پخش با ادعاي وجود اشتباه محاسباتی در توافقات به عمل آمده، درخواست اصلح مانده حسابهاي فیمابین بابت تعدیلت انجام 

شده در گذشته باضافه مبلغ 27 میلیارد ریال جمعا  به میزان 263 میلیارد ریال را مطرح نموده است. تعیین تکلیف نهایی موضوع و آثار احتمالی آن بر حسابهاي شركت منوط به نهایی شدن 

نتیجه مذاكرات فیمابین می باشد.

10آبان1390تاریخ تهیه گزارش:
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موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

زمانسمت شماره عضویتامضا كننده

1390/09/09 10:16:10شیرین زهیرشریک موسسه تدوین و همکاران

1390/09/09 80018610:54:42احمد ثابت مظفريمدیر موسسه تدوین و همکاران

213 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

 بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت  پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( طی نامه شماره 56586 مورخ 1390/09/09 پیش بینی درآمد هر سهم برا ي سال منتهی به 1390/12/29 با سرمایه 1,200,000 میلیون ریال مبلغ 730 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
1390/12/291390/06/311389/12/291389/06/31

واقعی  حسابرسی شدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی شدهپیش بینی حسابرسی شده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

45فروش 100 3,888,876 100 508,640,368 100 6,273,496 100 12,634,450

45بهاي تمام شده كالي فروش رفته )82( )3,188,151( )82( 47)7,087,752( )80( )5,041,807( )84( )10,643,074(

45سود )زیان( ناخالص 18 700,725 18 621,552,616 20 1,231,689 16 1,991,376

56هزینه هاي عمومی, اداري و تشکیلتی )9( )331,186( )7( 68)590,617( )10( )612,165( )7( )896,122(

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

38سود )زیان( عملیاتی 10 369,539 11 57961,999 10 619,524 9 1,095,254

70هزینه هاي مالی اداري )2( )65,943( )1( 52)94,096( )1( )90,651( )1( )174,000(

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

86خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه 4 154,855 2 42180,106 1 75,058 1 180,000

44سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري 12 458,451 12 551,048,009 10 603,931 9 1,101,254

--اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري و مالیات 0 0 0 --0 0 0 0 0

44سود و زیان قبل از كسر مالیات 12 458,451 12 551,048,009 10 603,931 9 1,101,254

47مالیات )2( )81,096( )2( 52)172,153( )2( )116,321( )2( )225,711(

43سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 10 377,355 10 56875,856 8 487,610 7 875,543

38سود عملیاتی هر سهم -- 308 -- 57802 -- 516 -- 913

44سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 382 -- 55873 -- 503 -- 918

43سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 314 -- 56730 -- 406 -- 730

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

313 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

دليل اختلف ارقام واقعي با صورتهاي مالي حسابرسي شده در برخي موارد مربوط به ثبتهاي طبقه بندي مي باشد.

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

دليل اختلف ارقام واقعي با صورتهاي مالي حسابرسي شده در برخي موارد مربوط به ثبتهاي طبقه بندي مي باشد.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1390/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

دليل اختلف ارقام واقعي با صورتهاي مالي حسابرسي شده در برخي موارد مربوط به ثبتهاي طبقه بندي مي باشد.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به 1389/12/29 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

دليل اختلف ارقام واقعي با صورتهاي مالي حسابرسي شده در برخي موارد مربوط به ثبتهاي طبقه بندي مي باشد.

  دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1389/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

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 ، 

/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.  286 و 540 ر و در تاريخ هاي 11/30

2(     شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 90 را در تاريخ هاي 89/12/08 ،90/04/12 ،90/08/04 و بر اساس اطلعات حسابرسي شده پيوست مبلغ 730 ر اعلم نموده است. 

 

3(    مطابق بند 3 گزارش حسابرس نسبت به پيش بيني بر اساس عملکرد 6 ماهه، "براساس محاسبات انجام شده توسط اين موسسه، بهاي تمام شده کالي فروش رفته حدودا  به مبلغ 220 ميليارد ر بيشتر محاسبه شده است. اين موضوع عمدتا  بدليل 

يکسان در نظر گرفتن بهاي تمام شده موجودي محصول و در جريان ساخت ابتدا و پايان سال بوده است. در صورت اعمال تعديلت لزم، سود خالص پس از کسر ماليات حدودا  به ميزان 177 ميليارد ر )سود هر سهم معادل 147 ر( افزايش خواهد 

يافت."

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
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آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

پیش بینی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

تنپروپيلن
136,50050.02 68,27560,695125,52712.49

تنبنزين خام
195,00049.88 97,27581,859168,90018.83

تنهيدروژن
3,62250.00 1,8111,5723,28315.20

تنرافينت )بوتاداين(
29,00049.31 14,300023,042100.00

تنپلي اتيلن سنگين
90,00050.54 45,48342,07884,9508.09

تنپلي اتيلن سبک خطي
68,00050.23 34,15431,58762,7208.13

تنبوتاداين
29,00052.16 15,12622,90827,490)33.97(

تناسيد استيک
15,00050.99 7,64811,57923,456)33.95(

تنوينيل استات
33,00049.29 16,26616,45632,958)1.15(

تناتيلن اکسايد
128,00050.35 64,44951,135114,10826.04

تناتيلن گليکول
114,00050.31 57,35349,565109,04715.71

تندو اتيل هگزانول
66,00050.21 33,13627,69159,11219.66

تناتواکسيلتها
24,00044.64 10,7137,96119,64234.57

تنبوتن يک
6,50051.83 3,3692,4855,77335.57

تنپلي پروپيلن
88,00050.13 44,11539,81980,93810.79

تنپلي بوتاداين
30,00050.52 15,15713,28527,77914.09

تناتيلن
302,50050.00 151,237134,908273,11412.10

تنهيدروکربور 4 کربنه
80,00050.09 40,06933,81671,58518.49
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تنسي . اف . او
22,00053.73 11,82110,02520,51517.92

تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده
215,00050.41 108,38674,200156,01246.07

تنترکيبات آلي نيتروژن دار
30,00056.70 17,00911,78426,65744.34

1,705,12250.27جمع 857,152725,4081,516,60818.16
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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

1390/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/06/31

)22.51(50027254.40351351تنپروپيلن

90,00046,33351.4839,59683,66217.01تنپلي اتيلن سنگين

68,00033,62149.4431,78264,4105.79تنپلي اتيلن سبک خطي

28,00013,74349.089,69923,02741.70تنبوتاداين

)78.79(30015451.33726896تناسيد استيک

)2.85(33,00016,11548.8316,58734,405تنوينيل استات

6,0003,13052.172,5395,52023.28تناتيلن اکسايد

114,00063,64455.8349,854105,33227.66تناتيلن گليکول

66,00032,01448.5128,62358,82711.85تندو اتيل هگزانول

)0.28(24,0007,90632.947,92819,477تناتواکسيلتها

4,0001,88447.101,5463,76121.86تنبوتن يک

88,00041,64047.3238,10980,0029.27تنپلي پروپيلن

30,00014,94049.8012,37628,13520.72تنپلي بوتاداين

2,00096048.00643271,400.00تنمتفرقه

000.000160.00تنپارافين کلره

13,0006,28948.386,23612,7610.85تنهيدروکربور 4 کربنه

22,00011,45852.089,80020,33616.92تنسي . اف . او

215,000102,48047.6777,352160,00332.49تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

30,00014,80649.3511,91527,75824.26تنترکيبات آلي نيتروژن دار

833,800411,38949.34345,083729,00619.21جمع

713 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

مبلغ  فروش

نوع گروه یا محصول
درصد تغییر واحد

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *

واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1389/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1389/06/31

ميليون رپروپيلن
6,3213,43954.413,0973,09711.04

ميليون رپلي اتيلن سنگين
1,670,520868,82952.01574,6411,208,64751.20

ميليون رپلي اتيلن سبک خطي
1,073,160529,56349.35386,545818,62637.00

ميليون ربوتاداين
260,400129,03249.5564,641172,87799.61

ميليون راسيد استيک
3,3001,69451.334,3315,396)60.89(

ميليون روينيل استات
436,456213,08448.82172,544359,55823.50

ميليون راتيلن اکسايد
114,38958,10850.8038,64085,57150.38

ميليون راتيلن گليکول
1,462,968783,74353.57417,933987,33587.53

ميليون ردو اتيل هگزانول
1,301,912627,74648.22476,5191,004,93731.74

ميليون راتواکسيلتها
228,00091,28140.0467,812176,11734.61

ميليون ربوتن يک
85,81541,32248.1526,85167,26553.89

ميليون رپلي پروپيلن
1,605,776784,64648.86515,8321,122,83552.11

ميليون رپلي بوتاداين
1,364,090672,56249.30334,693831,963100.95

ميليون رمتفرقه
3,6971,77548.01197637801.02

ميليون رپارافين کلره
000.000760.00

ميليون رهيدروکربور 4 کربنه
115,98256,01948.3025,23461,662122.00

ميليون رسي . اف . او
132,13868,82052.0840,13585,32371.47

ميليون رهيدروکربورهاي هيدروژينه شده
2,255,4701,088,12948.24571,3741,249,76790.44

ميليون رترکيبات آلي نيتروژن دار
514,056253,70449.35167,857398,67951.14

12,634,4506,273,49649.653,888,8768,640,36861.32جمع

813 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودي اول دوره

شرح
1390/12/291390/06/311389/06/31واحد 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

1390/12/291390/06/311389/06/31 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

72.22 940,0008,723,886468,9464,355,82749.93800,8135,630,662383,9942,529,249تننفتا

72.22 8,723,8864,355,82749.935,630,6622,529,249جمع

مصرف طی دوره

شرح
1390/12/291390/06/311389/06/31واحد 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

940,0008,723,886470,1564,308,80749.39815,7315,672,296392,5322,541,97469.51تننفتا

8,723,8864,308,80749.395,672,2962,541,97469.51جمع

913 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1390/06/311389/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

4,372,264706,307,70873

1,901,232302,332,66027

جمع
6,273,4968,640,368

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1389/12/29 1390/06/31 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

3,894,9128982

460,915999,313

جمع

4,631,349

4,355,8275,630,662

1118

صورت منابع و مصارف ارزي

 منابع ارزي

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزي نوع ارز

1389/12/29واقعی سال مالی منتهی به واقعی دوره منتهی به 1390/06/31

فروش صادراتی

7,766,38915,807122,76313,104,00013,754180,232 فروش صادراتی

188,958,4682,808530,595درهم51,939,5052,900150,625فروش صادراتی

152,391,30910,6821,627,844156,744,18010,3471,621,832دلر

یورو

درهم

جمع
1,901,2322,332,660

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

1390/06/31 1389/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهاي ثابت

جمع

96,328,60910,374999,313دلر43,052,00010,706460,915دلر

00--00--

460,915999,313

1013 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالي فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1390/06/31

دلیل تغییرات

1389/12/29

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

1389/12/29 1390/06/31

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1390/06/311389/12/29

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

4,073,4375,669,7581.001.009999مواد مستقیم

78 78 22.00 22.00 71,741 45,187 دستمزد مستقیم

1,346,253سربار 923,18341.0041.005959

7,087,752 5,041,807 جمع

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

425,240,02935.44شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

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

189,295,51815.78صندوق بازنشستگي کشوري

85,352,6877.11شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي ايران

83,936,4526.99شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک ملي ايران

72,574,5186.05ساير سهامداران

32,009,1132.67شرکت سهامي بيمه ايران

20,927,7971.74سرمايه گذاري سپه

18,200,0001.52بيمه مرکزي

16,498,4701.37شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن

15,292,7031.27شرکت سرمايه گذاري تدبير

1,200,000,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  584  ریال

1113 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

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

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

00--

00--

00--

00--

00--

00--

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري

1390/06/311389/12/29واقعی دوره منتهی به 1390/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاري

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاري

جمع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000

1213 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1390/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

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

56586

1390/06/31

سایر درآمد )هزینه هاي( متفرقه

1389/06/31واقعی دوره منتهی به 1389/12/29شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1390/06/31واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاري

37,61632,96535,45815,786ساير درآمدها

100,00050,68480,37743,409وصول کارمزد و جريمه از مشتريان بابت تاخير در پرداخت

6,5742,98618,18414,906درآمد حاصل از خدمات

14,0006,33111,6297,896سود سپرده بانکي

11,810)73,231()19,480(11,810هزينه تسعير نرخ ارز

0045,62745,627سود اوراق مشارکت

0034,8980سود حاصل از فروش سرمايه گذاري

10,0001,57227,16415,421هزينه پالت و بسته بندي

180,00075,058180,106154,855جمع

1313 از


