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بند مقدمه

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي

مقدمه

صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه براي سال مالي منتهي به تاریخ  - 1

مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 41 توسط این سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت هیأت مدیره در قبال صورتهاي مالي

مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها، عاري از تحریف  - 2

بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت حسابرس و بازرس قانوني

مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به  - 3

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب 

یا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي 

داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیأت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است. 

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی عدم اظهارنظر

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(به مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. مباني اظهارنظر مشروط

طي سال مالي مورد گزارش، شرکتهاي فروشنده مواد اولیه )نفتا( از بابت 5 درصد عوارض نوسازي خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتي )موضوع بند 21-3 قانون بودجه سال1392 کل کشور(، جمعا  مبلغ 675 میلیارد ر طي  - 4

صورتحسابهاي مواد اولیه ارسالي، از شرکت اصلي مطالبه نموده اند. شرکت طي مکاتباتي با شرکتهاي فروشنده باتوجه به فهرست کالهاي نفتي منتشره توسط شوراي اقتصاد در تاریخ 1391/4/5 که نفتا بعنوان فرآورده هاي نفتي تلقي نگردیده و 

نظریه اخذ شده از کارشناس رسمي معرفي شده توسط کانون کارشناسان رسمي و اعلم اینکه نفتاي مصرفي در زمره فرآورده هاي نفتي محسوب نمي گردد، خواستار حذف عوارض مذکور در صورتحسابهاي ارسالي گردیده و از این بابت ذخیره اي 

در حسابها منظور ننموده است. باتوجه به موارد فوق و عدم دسترسي به شواهد و اطلعات کافي، تعیین آثار مالي ناشي از تعدیلت احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

شرکت اصلي جهت تعهدات ناشي از بازنشستگي پیش از موعد کارکنان )یادداشت توضیحي - 5 .5

4-8(، ذخیره اي درحسابها اعمال ننموده است. در صورت تأمین ذخیره موردنیاز،  سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 822 میلیارد ر کاهش و حسابهاي پرداختني کوتاه مدت، حسابهاي پرداختني بلندمدت و سود سال مالي مورد گزارش بترتیب به 

مبالغ 61 میلیارد ر ، 607میلیارد ر و154 میلیارد ر افزایش مي یابد.

اظهار نظر مشروط

6. اظهارنظر مشروط

به نظر این سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنین به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه  - 6

1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهمیت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص
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7. تأکید بر مطلب خاص

با عنایت به یادداشت توضیحي 1-2-14، مبالغ ارزي و ریالي طرح پالیش میعانات گازي شرکت فرعي نفت نیک قشم تامین نشده و قراردادهاي خرید دانش فني و تجهیزات جهت اجراي طرح، مبادله و اجرائي نشده است. مضافا  موافقت  - 7

نامه مورخ 1389/10/14 با معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري و موافقت نامه مورخ 1389/10/22 با شرکت ملي نفت ایران در خصوص تخصیص خوراک میعانات گازي براي مدت 20 سال از تاریخ راه اندازي و 

شروع به کار رسمي پالیشگاه، مشروط بر این گردید که شرکت ظرف یکسال نسبت به اخذ تفاهم نامه تامین منابع مالي از بانکها و اخذ تفاهم نامه از صاحبان لیسانس اقدام نماید و در صورت عدم تحقق تعهدات توسط شرکت ، توافق نامه هاي 

مزبور حداکثر به مدت 6 ماه قابل تمدید بوده و در پایان مهلت مزبور از درجه اعتبار ساقط است . توافق نامه هاي یاد شده در دو نوبت هر یک به مدت 6 ماه تمدید شده و آخرین سررسید به تاریخ 1392/4/14 مي باشد. اظهارنظر این سازمان در 

اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 29 اردیبهشت ماه 1392 در رابطه با تعیین تکلیف آپارتمانهاي نیمه کاره شهرک مهاجران و همچنین انجام اقدامات حقوقي جهت وصول مطالبات از شرکت  - 8 .8

تجارت ممتاز تهران )به مبلغ 50 میلیارد ر( به نتیجه نرسیده است.

معاملت مندرج دریادداشت توضیحي 39، به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلع این سازمان رسیده،  مورد بررسي قرارگرفته است.  - 9 .9

معاملت مذکور با کسب مجوز از هیأت مدیره و با شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري صورت پذیرفته است. مضافا  معاملت مزبور در چارچوب روابط خاص تجاري في مابین صورت گرفته است.

گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع  عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع  عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. با توجه به  10- .10

رسیدگیهاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد با  اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با اخذ اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش بیني اطلعات مالي 1392 براساس عملکرد شش ماهه، رعایت نگردیده است)بند 7 ماده 7 دستورالعمل اجرایي  11- .11

افشاي اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(.

در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل اجرائي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این  12- .12

سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است. دراینخصوص این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

19اردیبهشت1393تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:30:15 1393/02/24 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

17:50:06 1393/02/24 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

17:59:35 1393/02/24 مرتضی اسدی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
645,383776,767)17(       بدهی های جاری      موجودی نقد

1,225,5701,184,7763 )25(4,306,2385,719,744      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

2,955,1334,623,540)36( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00 2,122,6211,069,80898      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

1,703,256482,114253 )92(93,5571,220,558      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

4,973,3053,531,26641 1,113,743712,60656      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00 046,345      سود سهام پرداختنی      سفارشات

652,085574,13614 )60(312,856786,149      تسهیلت مالی دریافتی      پیش پرداختها

8,9738,9730       بدهی های مرتبط با دارایی های       دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش

غیرجاری نگه داری شده برای فروش

00

12,163,70511,181,5729 )17(7,949,0159,555,210جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

      بدهی های غیرجاری      دارایی های غیرجاری

00 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت       حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت

1,175,7561,237,072)5( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

4,180,7223,696,12813 586,532382,78953      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

00 586,532382,78953جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

262,459210,61425 )14(8,535,5479,937,999      جمع بدهیها      سایر داراییها

5,618,9375,143,8149       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

1,200,0001,200,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      دریافتی بابت افزایش سرمایه

120,000120,0000      اندوخته قانونی

1,7851,7850      سایر اندوخته ها
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      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر 

جاری نگه داری شده برای فروش

00

00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی 

های شركت های دولتی

00

7,925,3105,065,60256      سود )زیان( انباشته

9,247,0956,387,38745جمع حقوق صاحبان سهام

17,782,64216,325,3869 17,782,64216,325,3869جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1391/12/30حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

سود ) زیان ( خالص

29,118,86321,420,64236فروش خالص

48)15,495,139()22,880,334(بهای تمام شده فروش

6,238,5295,925,5035سود )زیان( ناخالص

28)1,191,034()1,524,937(هزینه های اداری ، عمومی و فروش

--)452,684(1,221,861سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

5,935,4534,281,78539سود )زیان( عملیاتی

)76()59,480()14,419(هزینه های مالی

1,120,246278,195303خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

7,041,2804,500,50056سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

25)464,514()581,572(مالیات بر درآمد

6,459,7084,035,98660سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

6,459,7084,035,98660سود )زیان( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

5,1233,28256سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

26081221سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملت متوقف شده

5,3833,36360سود )زیان(  پایه هر سهم

سود ) زیان ( تقلیل یافته هر سهم

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته

6,459,7084,035,98660سود )زیان( خالص

715 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

5,065,6022,324,616118سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

--025,000تعدیلت سنواتی

5,065,6022,349,616116سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

تغییرات در سود )زیان( انباشته
--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

173)1,320,000()3,600,000(سود سهام مصوب

--00اندوخته قانونی

--00سایر اندوخته ها

173)1,320,000()3,600,000(جمع تغییرات  در سود انباشته

7,925,3105,065,60256سود )زیان( انباشته پایان دوره

5,3833,36360سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,0000سرمایه

815 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

درصد تغییر واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1391/12/30

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1392/12/29
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

3,298,7061,614,563104جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- 

استثنایی

00--

3,298,7061,614,563104جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

21,5581,4751362سود سهام دریافتی

77)1,318,091()2,335,342(سود سهام پرداختی

63)54,709()89,266(سود پرداختی بابت استقراض

89,76564,09640سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود 

پرداختی بابت تامین مالی

)2,313,285()1,307,229(77

مالیات بر درآمد

)51()371,810()180,435(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

5,1213,40650وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

220)233,916()748,449(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)90()82,132()8,295(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

--162,9500وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

319)17,400()72,863(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

--0)40,794(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

113)330,042()702,330(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

915 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

--)394,518(102,656جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

--0500,000وجوه دریافتی حاصل از استقراض

)19()314,394()255,674(بازپرداخت استقراض

--185,606)255,674(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)27()208,912()153,018(خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

776,767776,3720مانده وجه نقد در ابتدای دوره

)90(21,634209,307تاثیر تغییرات نرخ ارز

)17(645,383776,767وجه نقد در پایان دوره

--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/12/29

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1391/12/30

1015 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

1115 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییر

1391/12/30 حسابرسی شده منتهی به  حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29

واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

)5.93( 136,009 127,950 تن پروپیلن

)2.95( 210,365 204,156 تن بنزین خام

)4.77( 3,500 3,333 تن هیدروژن

5.80 30,246 32,001 تن رافینت )بوتاداین(

)13.13( 95,934 83,336 تن پلي اتیلن سنگین

6.45 73,337 78,069 تن پلي اتیلن سبک خطي

2.87 30,528 31,403 تن بوتاداین

)11.30( 24,916 22,100 تن اسید استیک

)0.33( 31,678 31,572 تن وینیل استات

)6.97( 121,363 112,900 تن اتیلن اکساید

)5.34( 107,419 101,684 تن اتیلن گلیکول

)1.70( 64,158 63,067 تن دو اتیل هگزانول

15.84 25,352 29,367 تن اتواکسیلتها

13.83 6,452 7,344 تن بوتن یک

0.06 88,282 88,339 تن پلي پروپیلن

)1.79( 31,527 30,962 تن پلي بوتاداین

)4.69( 301,703 287,568 تن اتیلن

)6.88( 83,073 77,360 تن هیدروکربور 4 کربنه

)1.82( 30,193 29,643 تن سي . اف . او

1215 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

5.37 199,179 209,881 تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

)15.45( 32,821 27,751 تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

84.04 91,345 168,115 تن A80 هیدروکربور

1.57 1,819,380 1,847,901 جمع

1315 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر

1391/12/30 حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی
واحد نوع گروه یا محصول

)2.97( 91,316 88,604 تن پلي اتیلن سنگین

27.36 65,683 83,652 تن پلي اتیلن سبک خطي

0.00 0 0 تن بوتاداین

)96.64( 774 26 تن اسید استیک

)0.19( 31,719 31,659 تن وینیل استات

)26.40( 5,340 3,930 تن اتیلن اکساید

4.78 103,371 108,309 تن اتیلن گلیکول

)0.93( 63,673 63,079 تن دو اتیل هگزانول

15.61 26,008 30,067 تن اتواکسیلتها

)32.75( 287 193 تن بوتن یک

1.70 88,165 89,660 تن پلي پروپیلن

23.61 28,090 34,721 تن پلي بوتاداین

83.66 11,048 20,291 تن رافینت

30.24 3,237 4,216 تن متفرقه

)62.81( 16,213 6,030 تن هیدروکربور 4 کربنه

0.56 28,564 28,724 تن سي . اف . او

)22.48( 141,226 109,473 تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

)2.15( 31,127 30,457 تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

84.33 91,636 168,914 تن A80 هیدروکربور

1415 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162381شماره اطلعیه :

9.01 827,477 902,005 جمع

مبلغ فروش

درصد تغییر

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30 1392/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واحد نوع گروه یا محصول

14.71 3,213,361 3,686,129 میلیون ر پلي اتیلن سنگین

64.17 2,085,565 3,423,913 میلیون ر پلي اتیلن سبک خطي

0.00 0 0 میلیون ر بوتاداین

)92.62( 4,415 326 میلیون ر اسید استیک

15.16 698,552 804,467 میلیون ر وینیل استات

6.79 128,798 137,543 میلیون ر اتیلن اکساید

30.69 2,201,036 2,876,521 میلیون ر اتیلن گلیکول

11.02 1,974,128 2,191,658 میلیون ر دو اتیل هگزانول

55.38 430,445 668,840 میلیون ر اتواکسیلتها

)23.13( 8,469 6,510 میلیون ر بوتن یک

32.85 2,910,447 3,866,639 میلیون ر پلي پروپیلن

4.53 1,694,583 1,771,428 میلیون ر پلي بوتاداین

265.95 123,330 451,332 میلیون ر رافینت

115.72 14,640 31,581 میلیون ر متفرقه

)57.39( 307,435 130,991 میلیون ر هیدروکربور 4 کربنه

44.66 289,335 418,548 میلیون ر سي . اف . او

22.37 2,220,120 2,716,762 میلیون ر هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

35.78 851,097 1,155,623 میلیون ر ترکیبات آلي نیتروژن دار

111.05 2,264,886 4,780,052 میلیون ر A80 هیدروکربور

35.94 21,420,642 29,118,863 جمع

1515 از


