
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 30/12/1391 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(

هیئت مدیره پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(

تعدیل نشده)مقبول(نظر حسابرس :

متن کامل شماره بند

صورت سود و زيان پيش بيني شده شرکت پتروشيمي شازند )سهامي عام( براي سال مالي منتهي به تاريخ 29 اسفند ماه 1392، همراه با ساير اطلعات مالي پيش بيني شده که پيوست مي باشد، طبق استاندارد حسابرسي " رسيدگي به 1 - 1

اطلعات مالي آتي " مورد رسيدگي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت اطلعات مالي پيش بيني شده مزبور و مفروضات مبناي تهيه آنها با هيأت مديره شرکت است.

بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين سازمان به مواردي برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور ، مبناي معقولي را براي تهيه اطلعات مالي پيش بيني شده فراهم نمي کند. به علوه، به نظر اين سازمان، 2 - 2

صورت سود و زيان پيش بيني شده مزبور بر اساس مفروضات به گونه اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.

نتايج واقعي احتمال  متفاوت از پيش بيني ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش بيني شده اغلب به گونه اي مورد انتظار رخ نمي دهد و تفاوتهاي حاصل مي تواند با اهميت باشد.3 - 3

صورتهاي مالي تلفيقي در رابطه با شرکتهاي مشمول تلفيق به دليل کم اهميت بودن آثار آن بر صورتهاي مالي شرکت اصلي، ارائه نگرديده است. توضيح اينکه اطلعات در رابطه با شرکتهاي فرعي مزبور در يادداشت توضيحي 4 - 4

1-9 افشاء گرديده است.

25اسفند1391تاریخ تهیه گزارش:

سازمان حسابرسی

زمانسمت شماره عضویتامضا كننده

1391/12/28 09:58:33سعید قدكپورمدیر گروه سازمان حسابرسی

1391/12/28 10:51:17معصومه موسوي معافمدیر ارشد سازمان حسابرسی

1391/12/28 11:49:03ناصر توكلیعضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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
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 بر مبناي اطلعات دریافتی از شركت  پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( طی نامه شماره 109245 مورخ 1391/12/28 پیش بینی درآمد هر سهم برا ي سال منتهی به 1391/12/30 با سرمایه 1,200,000 میلیون ریال مبلغ 1,254 ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت است.           

شرح

سال)دوره( مالی منتهی به

درصد

پوشش

درصد

پوشش
1391/12/301391/06/311390/12/291390/06/31

واقعی  حسابرسی شدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی شده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

49فروش 100 6,273,496 100 4512,916,130 100 7,813,864 100 17,204,795

48بهاي تمام شده كالي فروش رفته )80( )5,041,807( )81( 39)10,459,862( )71( )5,579,726( )84( )14,395,375(

50سود )زیان( ناخالص 20 1,231,689 19 802,456,268 29 2,234,138 16 2,809,420

57هزینه هاي عمومی, اداري و تشکیلتی )10( )612,165( )8( 63)1,077,159( )9( )700,803( )7( )1,119,547(

--خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ي عملیاتی 0 0 2 50264,681 0 3,551 0 7,102

38سود )زیان( عملیاتی 10 619,524 13 911,643,790 20 1,536,886 10 1,696,975

133هزینه هاي مالی اداري )1( )90,651( )1( 33)68,100( 0 )20,061( 0 )60,000(

22درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 0 6,331 0 9529,281 1 74,910 0 78,986

36خالص درآمد )هزینه( هاي متفرقه 1 68,727 1 65193,286 1 73,772 1 113,328

34سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابداري 10 603,931 14 911,798,257 21 1,665,507 11 1,829,289

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

34سود و زیان قبل از كسر مالیات 10 603,931 14 911,798,257 21 1,665,507 11 1,829,289

32مالیات )2( )116,321( )3( 110)366,009( )5( )355,139( )2( )323,987(

34سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 8 487,610 11 871,432,248 17 1,310,368 9 1,505,302

38سود عملیاتی هر سهم -- 516 -- 911,370 -- 1,281 -- 1,414

34سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 503 -- 911,499 -- 1,388 -- 1,524

34سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 406 -- 871,194 -- 1,092 -- 1,254

--سرمایه -- 1,200,000 -- --1,200,000 -- 1,200,000 -- 1,200,000
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

نرخ مواد اوليه : نرخ گاز بر اساس تعرفه سال 90 هر متر مکعب 700 ر با 20 درصد افزابش به مبلغ 840 ر در هر متر مکعب  افزايش پيدا کرده است 
تعمييرات اساسي : تعميرات اساسي مدت5 روز  در تاريخهاي متناوب خواهد بود

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 1391/12/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

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(
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***
واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

پیش بینی سال مالی منتهی به

1391/12/30

واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1390/12/29

132,93550.80تنپروپيلن 67,53368,275129,523)1.09(

185,45356.59تنبنزين خام 104,95397,275183,2397.89

3,51548.65تنهيدروژن 1,7101,8113,455)5.58(

39,77719.21تنرافينت )بوتاداين( 7,64014,30028,726)46.57(

88,68854.30تنپلي اتيلن سنگين 48,16045,48388,1655.89

66,00654.37تنپلي اتيلن سبک خطي 35,88634,15466,0855.07

35,39366.90تنبوتاداين 23,67815,12631,33756.54

25,67353.41تناسيد استيک 13,7137,64812,48179.30

33,36152.23تنوينيل استات 17,42416,26631,9807.12

121,76748.70تناتيلن اکسايد 59,30564,449128,117)7.98(

103,63549.43تناتيلن گليکول 51,23157,353116,198)10.67(

62,09752.15تندو اتيل هگزانول 32,38433,13665,166)2.27(

21,60552.34تناتواکسيلتها 11,30710,71321,3695.54

6,73049.27تنبوتن يک 3,3163,3696,451)1.57(

80,82454.36تنپلي پروپيلن 43,93744,11581,927)0.40(

31,92849.15تنپلي بوتاداين 15,69215,15730,3313.53

296,53450.78تناتيلن 150,582151,237286,519)0.43(

80,17752.36تنهيدروکربور 4 کربنه 41,97740,06977,5634.76

34,79545.11تنسي . اف . او 15,69711,82122,66632.79

221,30851.78تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده 114,599108,386203,1485.73
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

32,90652.79تنترکيبات آلي نيتروژن دار 17,37117,00933,4092.13

1,705,10751.50جمع 878,095857,1521,647,8552.44

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

پیش بینی سال مالی منتهی به

1391/12/30

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1390/12/29

واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

000.002722720.00تنپروپيلن

)7.87(88,68842,68848.1346,33386,967تنپلي اتيلن سنگين

)4.80(66,00632,00648.4933,62165,446تنپلي اتيلن سبک خطي

)34.91(35,3938,94625.2813,74328,726تنبوتاداين

1,71571541.69154225364.29تناسيد استيک

33,36116,86150.5416,11531,7854.63تنوينيل استات

)12.30(6,7452,74540.703,1305,922تناتيلن اکسايد

)22.01(103,63549,63547.8963,644117,953تناتيلن گليکول

62,09832,09851.6932,01464,3660.26تندو اتيل هگزانول

21,60510,60549.097,90620,66434.14تناتواکسيلتها

)90.82(1,9231739.001,8843,106تنبوتن يک

)6.76(80,82438,82448.0441,64082,338تنپلي پروپيلن

)20.16(31,92811,92837.3614,94030,749تنپلي بوتاداين

)3.02(1,93093148.249601,715تنمتفرقه

13,6407,64056.016,28910,07521.48تنهيدروکربور 4 کربنه

34,79515,79545.3911,45822,04837.85تنسي . اف . او

221,308111,30850.30102,480193,1208.61تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

)28.11(32,90610,64432.3514,80631,119تنترکيبات آلي نيتروژن دار

)4.34(838,500393,54246.93411,389796,596جمع

516 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی شده(
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كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

109245

1391/06/31

موجودي آماده براي فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ** *
واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1390/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1391/12/30

000.00000.00اتيلن

جمع
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

مبلغ  فروش

درصد تغییر واحدنوع گروه یا محصول

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *
واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1390/12/29

پیش بینی سال مالی منتهی به

1391/12/30

واقعی دوره منتهی به

1390/06/31

000.003,4393,4390.00ميليون رپروپيلن

2,422,0381,158,58347.84868,8291,683,22433.35ميليون رپلي اتيلن سنگين

1,499,621712,76847.53529,5631,106,24134.60ميليون رپلي اتيلن سبک خطي

)27.13(372,00894,03025.28129,032269,834ميليون ربوتاداين

9,1313,80741.691,6942,380124.73ميليون راسيد استيک

578,150289,94350.15213,084433,09736.07ميليون روينيل استات

144,59158,84140.6958,108111,8271.26ميليون راتيلن اکسايد

)9.38(1,597,410710,20644.46783,7431,614,708ميليون راتيلن گليکول

1,472,322749,45850.90627,7461,261,41919.39ميليون ردو اتيل هگزانول

346,382165,06447.6591,281270,93780.83ميليون راتواکسيلتها

)88.79(51,3814,6319.0141,32271,928ميليون ربوتن يک

1,895,913900,12647.48784,6461,564,68414.72ميليون رپلي پروپيلن

)4.52(1,775,018642,13736.18672,5621,414,655ميليون رپلي بوتاداين

10,4165,02248.211,7753,799182.93ميليون رمتفرقه

231,021112,76748.8156,019106,142101.30ميليون رهيدروکربور 4 کربنه

151,416134,87289.0768,820142,59495.98ميليون رسي . اف . او

3,824,2691,704,20944.561,088,1292,256,37056.62ميليون رهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

823,708367,40044.60253,704598,85244.81ميليون رترکيبات آلي نيتروژن دار

17,204,7957,813,86445.426,273,49612,916,13024.55جمع
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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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خرید و مصرف مواد اولیه

موجودي اول دوره

شرح
واحد

1391/12/301391/06/311390/06/31 1390/12/29
درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

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

0037,778366,3830.0025,664180,49325,663180,493102.99تننفتا

0366,383180,493180,493102.99جمع

خرید طی دوره

واحد
1391/12/301391/06/311390/06/31 1390/12/29

درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

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

16.01 930,00012,002,884472,7085,053,37642.10902,1548,930,227468,9464,355,827تننفتا

16.01 12,002,8845,053,37642.108,930,2274,355,827جمع

مصرف طی دوره

واحدشرح
1391/12/301391/06/311390/06/31 درصد تغییر 1390/12/29

 * 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

930,00012,002,884482,0025,117,35542.63890,0408,744,337470,1564,308,80718.77تننفتا

12,002,8845,117,35542.638,744,3374,308,80718.77جمع

816 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1391/06/311390/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

5,166,099668,634,58067

2,647,765344,281,55033

7,813,86412,916,130جمع

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1390/12/29 1391/06/31 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

4,650,0379282

403,3391,647,361

جمع

7,282,866

5,053,3768,930,227

818

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

1390/12/29واقعی سال مالی منتهی به 1391/06/31 واقعی دوره منتهی به 

فروش صادراتی

14,805,27624,486362,52221,031,11020,145423,672 فروش صادراتی

289,839,8555,1381,489,197155,773,1003,860601,284فروش صادراتی

41,486,65019,188796,046275,026,99011,8413,256,595دلر

یورو

درهم

2,647,7654,281,550جمع

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

 مصارف ارزي
1391/06/31 1390/12/29واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهاي ثابت

جمع

25,174,10016,022403,339116,759,60014,1091,647,361

00--00--

403,3391,647,361

916 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

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

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1391/06/31

دلیل تغییرات

1390/12/29

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

1390/12/29 1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1391/06/311390/12/29

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

4,632,3598,450,85599.0099.0011مواد مستقیم

78 78 22.00 22.00 88,446 56,571 دستمزد مستقیم

1,920,561سربار 890,79641.0041.005959

10,459,862 5,579,726 جمع

1016 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

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

ظرفیت اسمی دلیل تغییراتواحدمحصول
 ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 

1391/12/30

 ظرفیت واقعی دوره منتهی به 

1391/06/31

124,000132,93567,533تنپروپيلن

167,500185,45341,977تنبنزين خام

4,0003,5151,710تنهيدروژن

27,00039,7777,640تنرافينت )بوتاداين(

85,00088,68848,160تنپلي اتيلن سنگين

60,00066,00635,886تنپلي اتيلن سبک خطي

27,30035,39323,678تنبوتاداين

30,00025,67313,713تناسيد استيک

30,00033,36117,424تنوينيل استات

120,000121,76759,305تناتيلن اکسايد

105,000103,63551,231تناتيلن گليکول

55,70062,09732,384تندو اتيل هگزانول

30,00021,60511,307تناتواکسيلتها

7,0006,7303,316تنبوتن يک

75,00080,82443,937تنپلي پروپيلن

25,00031,92815,692تنپلي بوتاداين

306,000296,534150,582تناتيلن

77,00080,17741,977تنهيدروکربور 4 کربنه

63,20034,79515,697تنسي . اف . او

195,000221,308114,599تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

30,00032,90617,371تنترکيبات آلي نيتروژن دار

1116 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازيسود)زیان( ابرازيسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1390/12/291,798,2570133,9720084,17149,800

1389/12/29791,6261,453,880149,004256,6180206,17910,877

1388/12/29657,2331,040,211129,170207,980182,581177,96827,140

1387/12/30454,7961,004,55777,164202,910194,038146,51149,353

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

نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاري

مبلغ ارزينام ارزي مبلغ ارزيمبلغ میلیون ریال نام ارزي مبلغ میلیون ریال

درصدهزینه هاي انجام شده

پیشرفت

تاریخ

بهره برداري

اثرات سودآوري

توضیحات هر سهم) ریال(

3,000,18970.0013910یورو7,200,000107,414یورو208,675پروژه هيدروژناسيون

27,951,00080.0013910یورو30,308,000684,016یورو724,659پلي اتيلن سبک

037.0013910یورو3,958,00019,831یورو170,649احداث مخازن صادراتي

1,103,983811,2610جمع

1216 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

601,674,76150.14شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

240,672,71320.06شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين

189,295,51815.77صندوق بازنشستگي کشوري

81,271,6286.77ساير سهامداران

32,009,1132.67شرکت سهامي بيمه ايران

20,377,7971.70سرمايه گذاري سپه

18,200,0001.52بيمه مرکزي

16,498,4701.37شرکت مديريت سرمايه گذاري بانک مسکن

1,200,000,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  70.00  درصد از سود خالص

1316 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

    مجمع عمومی عادي قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادي

درصد به كلدرصد به كلبه تاریخ 1390/02/21به تاریخ1391/02/25

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

1,200,000521,200,00054

120,0005120,0005

0--0--

1,78501,7850

1,001,50543892,36840

2,323,2902,214,153

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(

2,324,6161,674,81239

)1,320,000()780,000(69

00--

00--

)3,111()2,444(27

1,001,505892,36812

1416 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

سرمایه گذاري در سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت پورتفوي وضعیت سودآوري وضعیت پورتفوي 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدي

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاري

)م.ریال(

وضعیت سودآوري 

 شرح

1391/06/31

قیمت تمام

)م.ریال(

دوره منتهی به 

روش نگهداري 

حساب سرمایه 

گذاري

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1391/12/30 پیش بینی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به  1390/12/29

سرمایه گذاري

سهم شركت

)م.ریال(

0.0000029,2810.0000025,88021,804بهاي تمام شده1390/12/290سپرده هاي بانکي بهاي تمام شده 0 0

2.0040,0000000.0000000بهاي تمام شده1390/12/292,000,000بانک گردشگري )سهامي عام( بهاي تمام شده 40,000 1,000

23.9312,70500090/12/3023.9312,705044,415778778بهاي تمام شده1390/12/2947,543پترو کاران بهاي تمام شده 47,543 650,000

34.27730,58000090/12/3034.27730,580030037,42237,422بهاي تمام شده1390/12/29364,000پترو شيميران بهاي تمام شده 364,000 1,000

20.002,0400000.0000000بهاي تمام شده1390/12/2910,200شيميائي لوان)سهامي خاص( بهاي تمام شده 10,200 1,000

0.008,9310000.0000014,90614,906بهاي تمام شده1390/12/290ساير شرکتهاي خارج از بورس بهاي تمام شده 0 0

99.70179,4590000.0000000بهاي تمام شده1390/12/29180,000پتروشيمي اردبيل بهاي تمام شده 179,459 1,000

73.59237,0240000.0000000بهاي تمام شده1390/12/29308,712نفت نيک قشم بهاي تمام شده 308,712 1,000

صندوق توسعه صادرات فر آورده هاي نفتي 
ايران

3.148,9330000.0000000بهاي تمام شده1390/12/29100,000 بهاي تمام شده 100,000 1,000

1,219,6720029,281743,285044,71578,98674,910جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاري

1391/06/311390/12/29واقعی دوره منتهی به 1391/12/30پیش 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

1516 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1391/12/30 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

109245

1391/06/31

سایر درآمد )هزینه هاي( متفرقه

1390/06/31واقعی دوره منتهی به 1390/12/29شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1391/06/31واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاري

11,6965,84872,87832,965ساير درآمدها

41,22424,807111,26150,684وصول کارمزد و جريمه از مشتريان بابت تاخير در پرداخت

25,00020,41311,3122,986درآمد حاصل از خدمات

)19,480()6,757(34,36422,182هزينه تسعير نرخ ارز

1,0445224,5921,572هزينه پالت و بسته بندي

113,32873,772193,28668,727جمع

1616 از


