
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 مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/03/311391/12/301392/03/311391/12/30

بدهیهاداراییها

992,2551,255,236)21( 5,035,0034,817,8615      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 1,396,533641,013118      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

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

4,456,4743,999,17011 )53(572,5451,220,558      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

562,438482,11317 888,726712,60625      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

3,939,5373,531,26612 )6(739,279786,149      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

1,214,055574,136111 3,456,68146,3457359      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

11,164,7599,841,92113 12,088,7678,224,53247جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,237,0721,237,0720 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,748,6253,705,1011 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 518,603382,78935      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 518,603382,78935جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 12,607,3708,607,32146جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

202,974210,614)4(       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

)52(2,424,2755,065,602      سود )زیان( انباشته

5,188,6715,152,7871 )41(3,746,0606,387,387جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

16,353,43014,994,7089 16,353,43014,994,7089جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها

17 از



1,200,000 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 3 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/12/30منتهی به1392/03/311391/03/31

3,696,12921,420,642 90 7,028,034 فروش

)2,879,326()15,495,139( 77 )5,097,670( بهای تمام شده كالی فروش رفته

816,8035,925,503 136 1,930,364 سود )زیان( ناخالص

)278,138()1,191,034( 15 )319,237( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

)2,076()452,684( 22641 )472,105( خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

536,5894,281,785 112 1,139,022 سود )زیان( عملیاتی

)18,608()59,480( 4 )19,341( هزینه های مالی

2,720177,469 223 8,788 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

3,596100,726 466 20,359 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

524,2974,500,500 119 1,148,828 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

524,2974,500,500 119 1,148,828 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)94,030()464,514( 102 )190,155( مالیات

430,2674,035,986 123 958,673 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

2,324,6162,324,616 118 5,065,602 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

025,000 -- 0 تعدیلت سنواتی

2,324,6162,349,616 118 5,065,602 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

2,754,8836,385,602 119 6,024,275 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

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

1,434,8835,065,602 69 2,424,275 سود انباشته در پایان دوره مالی

3593,363 123 799 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 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

37 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 مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1392/03/31حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 3 ماهه 

1391/03/311391/12/30حسابرسی نشده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

136,009)2.51(33,89234,764تن پروپیلن

210,365)1.09(53,95754,549تن بنزین خام

9018683.803,500تن هیدروژن

8,7097,38617.9130,246تن رافینت )بوتاداین(

95,934)2.87(23,89024,597تن پلي اتیلن سنگین

18,41817,7973.4973,337تن پلي اتیلن سبک خطي

30,528)1.64(8,1418,277تن بوتاداین

24,916)14.79(5,7946,800تن اسید استیک

31,678)10.50(7,9488,880تن وینیل استات

121,363)7.40(29,37231,719تن اتیلن اکساید

107,419)7.17(26,39128,428تن اتیلن گلیکول

16,48815,8643.9364,158تن دو اتیل هگزانول

7,6845,16648.7425,352تن اتواکسیلتها

2,0411,80313.206,452تن بوتن یک

88,282)7.28(21,45023,133تن پلي پروپیلن

8,0697,4458.3831,527تن پلي بوتاداین

301,703)1.15(75,77476,658تن اتیلن

83,073)1.06(21,00421,230تن هیدروکربور 4 کربنه

47 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 مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

30,193)11.07(6,8157,663تن سي . اف . او

53,58537,13744.29199,179تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

32,821)14.97(7,4668,780تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

27,87114,26095.4591,345تن A80 هیدروکربور

465,660443,2045.071,819,380 جمع

57 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 مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 3 ماهه 

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1392/03/311391/03/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1391/12/30منتهی به

25,67422,40514.5991,316تنپلي اتیلن سنگین

25,28614,58273.4165,683تنپلي اتیلن سبک خطي

000.000تنبوتاداین

774)100.00(0571تناسید استیک

31,719)16.93(7,3578,856تنوینیل استات

5,340)30.96(9971,444تناتیلن اکساید

21,90520,1378.78103,371تناتیلن گلیکول

63,673)2.53(15,30315,700تندو اتیل هگزانول

7,1314,37063.1826,008تناتواکسیلتها

18612450.00287تنبوتن یک

88,165)6.20(19,17020,437تنپلي پروپیلن

7,5923,97391.0928,090تنپلي بوتاداین

11,048)72.69(1,2814,691تنرافینت

60537461.763,237تنمتفرقه

16,213)73.07(1,3074,853تنهیدروکربور 4 کربنه

28,564)33.13(5,7098,538تنسي . اف . او

141,226)16.71(31,97638,389تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

7,7887,1888.3531,127تنترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 27,75218,40450.7991,636تنهیدروکربور

207,019195,0366.14827,477جمع

67 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 مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1392/03/31 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 126431شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 3 ماهه 

1392/03/311391/03/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/12/30 منتهی به

1,096,351592,28385.113,213,361میلیون رپلي اتیلن سنگین

1,023,562314,573225.382,085,565میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

000.000میلیون ربوتاداین

4,415)100.00(03,040میلیون راسید استیک

189,846144,79231.12698,552میلیون روینیل استات

34,17830,73311.21128,798میلیون راتیلن اکساید

608,284286,286112.472,201,036میلیون راتیلن گلیکول

579,388350,40365.351,974,128میلیون ردو اتیل هگزانول

137,43072,23690.25430,445میلیون راتواکسیلتها

6,2673,29090.498,469میلیون ربوتن یک

859,658431,35099.292,910,447میلیون رپلي پروپیلن

441,515221,94498.931,694,583میلیون رپلي بوتاداین

123,330)49.52(26,50952,509میلیون ررافینت

6,6802,842135.0514,640میلیون رمتفرقه

307,435)62.55(27,72074,012میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

90,50576,91917.66289,335میلیون رسي . اف . او

729,658526,75438.522,220,120میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

304,446160,52289.66851,097میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 866,037351,641146.282,264,886میلیون رهیدروکربور

7,028,0343,696,12990.1521,420,642جمع

77 از


