
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

 بر مبنای اطلعات دریافتی از شركت  پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( طی نامه شماره 135804 مورخ 1392/07/22 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 1,200,000 میلیون ریال مبلغ 4,230 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
1392/12/291392/06/311391/12/301391/06/31

واقعی  حسابرسی نشدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

36فروش 100 7,813,864 100 5021,420,642 100 14,125,195 100 28,104,121

37بهای تمام شده كالی فروش رفته )73( )5,733,900( )72( 51)15,495,139( )79( )11,165,140( )79( )22,068,795(

35سود )زیان( ناخالص 27 2,079,964 28 495,925,503 21 2,960,055 21 6,035,326

49هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی )7( )584,859( )6( 55)1,191,034( )6( )859,337( )6( )1,562,091(

--خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی 3 207,124 )2( 105)452,684( 1 187,813 1 178,273

40سود )زیان( عملیاتی 22 1,702,229 20 494,281,785 16 2,288,531 17 4,651,508

41هزینه های مالی اداری 0 )24,246( 0 50)59,480( 0 )19,864( 0 )39,728(

42درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 1 74,910 1 39177,469 2 317,243 3 804,027

51خالص درآمد )هزینه( های متفرقه 1 51,590 0 44100,726 1 84,807 1 194,454

40سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری 23 1,804,483 21 484,500,500 19 2,670,717 20 5,610,261

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

40سود و زیان قبل از كسر مالیات 23 1,804,483 21 484,500,500 19 2,670,717 20 5,610,261

81مالیات )5( )377,466( )2( 48)464,514( )2( )254,277( )2( )534,148(

35سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 18 1,427,017 19 484,035,986 17 2,416,440 18 5,076,113

40سود عملیاتی هر سهم -- 1,419 -- 493,568 -- 1,907 -- 3,876

40سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 1,504 -- 483,750 -- 2,226 -- 4,675

35سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 1,189 -- 483,363 -- 2,014 -- 4,230

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

116 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

1(علت افزايش توليد پيش بيني شده براي سال مالي 1392 نسبت به پيش بيني قبل بدليل افزايش توليد هيدروکربورهاي هيدروژنه شده، هيدروکربور آ -80 و بنزين خام )بعنوان ماده اوليه اين محصولت( مي باشد.
2(نرخ ارز منظور شده جهت تسعير معاملت ارزي محاسبات پيش بيني 6 ماهه دوم )مهر الي اسفند( منتهي به 29 اسفند 1392، نرخ ارز مبادله اي )هر دلر معادل 25،000 ر ( مي باشد.                   

3( به استحضار ميرساند بدليل افزايش حجم توليد و حجم و جهت برخي محصولت نرخ فروش، افزايش سود سرمايه گذاريها، افزايش درآمدهاي عملياتي و افزايش درآمدهاي غيرعملياتي ناشي از افزايش دريافت کارمزد و جريمه از مشتريان بابت تأخير 
در پرداخت، سود سپرده هاي بانکي، درآمدهاي خدمات رفاهي و درآمد حاصل از بسته بندي فروش محصولت شرکت نسبت به پيش بيني قبلي، سود هرسهم پيش بيني شده براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1392 مبلغ 1،434ر افزايش يافته است، 

بنابر اين سود پيش بيني شده هر سهم جهت سال مالي مذکور تعديل يافته و به مبلغ 4،230 ر افزايش مي يابد.

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

1. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1391 را در تاريخ هاي 90/11/30 و 90/12/20 مبلغ 770 ر، در تاريخ 91/03/07 مبلغ 953 ر، در تاريخ 91/04/20 مبلغ 254ر1 ر و در تاريخ 91/08/28 در اطلعيه مبلغ 254ر1 ر 
و در فايل ضميمه با اتکا به ساير مفروضات مبالغ 499ر1 ر و 950ر1 ر، در تاريخ 91/11/02 و 91/12/03 مبلغ 978ر1 ر اعلم نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 363ر3 ر محقق شده است. 

مزيد اطلع مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي 1391 سود هر سهم تلفيقي گروه )پس از کسر سهم اقليت( مبلغ 519ر3 ر بوده است. 

2. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392 را در تاريخ 91/12/03 مبلغ 522ر1 ر، در تاريخ 92/02/01 مبلغ 620ر1 ر، در تاريخ 92/03/04 مبلغ 023ر2 ر، در تاريخ 92/05/02 مبلغ 796ر2 ر و مطابق اطلعيه اخير 
مبلغ 230ر4 ر اعلم نموده است. علت افزايش پيش بيني درآمد هر سهم عمدتا ناشي از افزايش مقدار فروش و افزايش درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها مي باشد. 

3. در ارتباط با پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 1392 در اطلعيه اخير ذکر موارد زير حايز اهميت است: 

3-1. مقدار توليد پيش بيني شده در اطلعيه اخير نسبت به پيش بيني قبلي افزايش يافته است. در اين ارتباط شرکت عنوان نموده است "علي رغم تمامي تلش هاي انجام گرفته جهت خريد کاتاليست و عقد قرارداد خريد خدمات خارجي، بدليل شرايط 
موجود، انجام هيچگونه تعميراتي تا پايان سال جاري محقق نخواهد گرديد. لذا پيش بيني توليد سال مالي 1392 بر اساس آمار توليد تحقق يافته 6 ماهه اول سال محاسبه گرديده است". 

3-2. شرکت جهت تسعير ارز حاصل از فروش هاي صادراتي 6 ماهه دوم و نرخ ارز مبناي محاسبه قيمت خوراک از نرخ ارز مبادله اي )هر دلر 000ر25 ر( استفاده نموده است. 

3-3. مفروضات پيش بيني عملکرد شرکت از جمله فروش و بهاي تمام شده کالي فروش رفته به شرح فايل ضميمه ارائه شده است. 

4. خالص ساير درآمدها )هزينه ها( ي عملياتي عمدتا ناشي از سود تسعير ارز مي باشد. در سرفصل مزبور، مبلغ 586ر825 ميليون ر زيان تسعير مابه التفاوت نرخ ارز مبادله اي و نرخ ارز آزاد )مورد استفاده در محاسبات فروش شرکت( منظور 
شده است. شرکت عنوان نموده است شناسايي زيان فوق به استناد نامه شرکت ملي پاليش و پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص واريز عين ارز بابت بهاي خوراک محصولت صادراتي در 6 ماهه ابتداي سال صورت گرفته است.

5. شرکت پيش بيني درآمد هر سهم تلفيقي گروه براي سال مالي 1392 را افشا ننموده است. 

6. بر اساس اطلعات ارسالي، هيئت مديره در نظر دارد به ازاي هر سهم مبلغ 538ر2 ر را جهت تقسيم به مجمع عمومي عادي سال مالي 1392 پيشنهاد نمايد.

 سایر اطلعات

216 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***
واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/12/29

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/12/30

127,80050.96تنپروپيلن 65,12467,533136,009)3.57(

216,80050.97تنبنزين خام 110,511104,953210,3655.30

3,40050.44تنهيدروژن 1,7151,7103,5000.29

33,70051.02تنرافينت )بوتاداين( 17,1947,64030,246125.05

91,40050.98تنپلي اتيلن سنگين 46,59548,16095,934)3.25(

77,50050.89تنپلي اتيلن سبک خطي 39,44335,88673,3379.91

31,80051.01تنبوتاداين 16,22023,67830,528)31.50(

23,20051.07تناسيد استيک 11,84913,71324,916)13.59(

31,20051.13تنوينيل استات 15,95317,42431,678)8.44(

111,40050.97تناتيلن اکسايد 56,77859,305121,363)4.26(

99,80050.86تناتيلن گليکول 50,76151,231107,419)0.92(

62,20050.99تندو اتيل هگزانول 31,71832,38464,158)2.06(

29,20051.21تناتواکسيلتها 14,95411,30825,35232.24

7,00051.20تنبوتن يک 3,5843,3166,4528.08

83,00050.13تنپلي پروپيلن 41,61043,93788,282)5.30(

31,50050.99تنپلي بوتاداين 16,06215,69231,5272.36

293,60050.98تناتيلن 149,671150,582301,703)0.60(

79,40050.93تنهيدروکربور 4 کربنه 40,43641,97783,073)3.67(

29,40051.05تنسي . اف . او 15,00815,69730,193)4.39(

196,00050.97تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده 99,90468,927199,17944.94

316 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

29,80050.99تنترکيبات آلي نيتروژن دار 15,19517,37132,821)12.53(

A80 147,00050.98تنهيدروکربور 74,93945,67291,34564.08

1,836,10050.94جمع 935,224878,0961,819,3806.51

416 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/12/29

واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/12/30

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

97,40047,31548.5842,68891,31610.84تنپلي اتيلن سنگين

85,50043,43450.8032,00665,68335.71تنپلي اتيلن سبک خطي

000.00000.00تنبوتاداين

000.007157740.00تناسيد استيک

)8.55(31,20015,42049.4216,86131,719تنوينيل استات

)26.01(4,0002,03150.782,7455,340تناتيلن اکسايد

110,80058,55852.8549,635103,37117.98تناتيلن گليکول

)8.18(64,10029,47145.9832,09863,673تندو اتيل هگزانول

29,20014,06248.1610,60526,00832.60تناتواکسيلتها

38018648.951732877.51تنبوتن يک

)6.44(85,00036,32442.7338,82488,165تنپلي پروپيلن

34,50014,61542.3611,92928,09022.52تنپلي بوتاداين

)22.47(13,6006,93651.008,94611,048تنرافينت

6,0002,48441.409313,237166.81تنمتفرقه

)68.67(5,3002,39345.157,63916,213تنهيدروکربور 4 کربنه

)13.77(29,40013,62046.3315,79528,564تنسي . اف . او

)12.07(122,50057,71147.1165,635141,226تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

)7.61(31,00014,69647.4115,90631,127تنترکيبات آلي نيتروژن دار

A80 147,00073,49350.0045,67291,63660.91تنهيدروکربور

896,880432,74948.25398,803827,4778.51جمع

516 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

موجودی آماده برای فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ** *
واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/12/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/12/29

000.00000.00اتيلن

جمع

616 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

مبلغ  فروش

درصد تغییر واحدنوع گروه یا محصول

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *
واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/12/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/12/29

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

3,922,2171,991,23050.771,158,5833,213,36171.87ميليون رپلي اتيلن سنگين

3,325,9991,767,81353.15712,7682,085,565148.02ميليون رپلي اتيلن سبک خطي

000.00000.00ميليون ربوتاداين

000.003,8074,4150.00ميليون راسيد استيک

783,186387,07449.42289,943698,55233.50ميليون روينيل استات

139,10470,63050.7758,841128,79820.04ميليون راتيلن اکسايد

2,925,0371,575,09853.85710,2062,201,036121.78ميليون راتيلن گليکول

2,265,5981,049,89446.34749,4581,974,12840.09ميليون ردو اتيل هگزانول

606,773283,56446.73165,064430,44571.79ميليون راتواکسيلتها

11,6796,26653.654,6318,46935.31ميليون ربوتن يک

3,522,6371,609,82045.70900,1262,910,44778.84ميليون رپلي پروپيلن

1,847,784784,91042.48642,1371,694,58322.23ميليون رپلي بوتاداين

294,402150,14551.0094,030123,33059.68ميليون ررافينت

101,01050,28849.795,02214,640901.35ميليون رمتفرقه

)59.94(90,91445,17349.69112,767307,435ميليون رهيدروکربور 4 کربنه

437,160209,52047.93134,872289,33555.35ميليون رسي . اف . او

2,889,5701,414,58148.95831,5652,220,12070.11ميليون رهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

1,188,257562,30947.32367,400851,09753.05ميليون رترکيبات آلي نيتروژن دار

A80 3,752,7942,166,88057.74872,6442,264,886148.31ميليون رهيدروکربور

28,104,12114,125,19550.267,813,86421,420,64280.77جمع

716 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح
واحد

1392/12/291392/06/311391/06/31 1391/12/30
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

35,294503,59135,294503,591100.0037,778366,38337,778366,38337.45تننفتا

503,591503,591100.00366,383366,38337.45جمع

خرید طی دوره

واحد
1392/12/291392/06/311391/06/31 1391/12/30

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

104.67 976,67020,401,800496,14110,342,94850.70984,43413,908,046472,7085,053,376تننفتا

104.67 20,401,80010,342,94850.7013,908,0465,053,376جمع

مصرف طی دوره

واحدشرح
1392/12/291392/06/311391/06/31 درصد تغییر 1391/12/30

 * 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

976,67020,401,800496,14110,342,94850.70984,43413,908,046472,7085,053,376104.67تننفتا

20,401,80010,342,94850.7013,908,0465,053,376104.67جمع

816 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1392/06/311391/12/30واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

6,129,6744312,406,87858

7,995,521579,013,76442

14,125,19521,420,642جمع

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1391/12/30 1392/06/31 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

10,248,2369994

94,712890,325

جمع

13,017,721

10,342,94813,908,046

16

صورت منابع و مصارف ارزی

 منابع ارزی
مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

1391/12/30واقعی سال مالی منتهی به 1392/06/31 واقعی دوره منتهی به 

فروش صادراتی

39,756,02736,8241,463,976یورو22,275,25044,216984,922 فروش صادراتی

807,892,0007,6786,202,995درهم581,616,3448,4924,939,086فروش صادراتی

58,285,08023,1071,346,793دلر61,358,14033,7612,071,512دلر

یورو

درهم

7,995,5219,013,764جمع

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

 مصارف ارزی
1392/06/31 1391/12/30واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهای ثابت

جمع

72,620,34612,260890,325دلر2,668,68935,49094,712دلر

00--00--

94,712890,325

916 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالی فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1392/06/31

دلیل تغییرات

1391/12/30

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

1391/12/30 1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1392/06/311391/12/30

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

9,759,65413,137,685100.00100.0000مواد مستقیم

80 80 20.00 20.00 149,423 147,992 دستمزد مستقیم

2,208,031سربار 1,257,49441.0041.005959

15,495,139 11,165,140 جمع

1016 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

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

ظرفیت اسمی دلیل تغییراتواحدمحصول
 ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 

1392/12/29

 ظرفیت واقعی دوره منتهی به 

1392/06/31

124,000127,80065,124تنپروپيلن

بدليل افزايش توليد هيدروکربور هاي هيدروژنه شده 174,000تنبنزين خام
و هيدروکربور آ 80 توليد بنزين خام بعنوان ماده 
اوليه دو محصول مذکور نسبت به پيش بيني قبلي 

افزايش يافته است.

216,800110,511

4,0003,4001,715تنهيدروژن

بدليل راه اندازي واحد هيدروژناسون شرکت و 27,000تنرافينت )بوتاداين(
استفاده از اين محصول بعنوان ماده اوليه توليد واحد 

مذکور، توليد رافينيت نسبت به پيش بيني قبلي 
افزايش يافته است.

33,70017,194

85,00091,40046,595تنپلي اتيلن سنگين

60,00077,50039,443تنپلي اتيلن سبک خطي

رجوع شود به توضيحات دليل افزايش توليد رافينيت 27,300تنبوتاداين
و اضافه نمودن اين نکته که چون بوتادين و رافينيت 
هر دو محصولت واحد بوتادين مي باشند با افزايش 
توليد يکي از آنها توليد ديگري نيز افزايش مي يابد.

31,80016,220

30,00023,20011,849تناسيد استيک

30,00031,20015,953تنوينيل استات

120,000111,40056,778تناتيلن اکسايد

105,00099,80050,761تناتيلن گليکول

55,70062,20031,718تندو اتيل هگزانول

30,00029,20014,954تناتواکسيلتها

7,0007,0003,584تنبوتن يک

75,00083,00041,610تنپلي پروپيلن

25,00031,50016,062تنپلي بوتاداين

306,000293,600149,671تناتيلن

77,00079,40040,436تنهيدروکربور 4 کربنه

1116 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

63,20029,40015,008تنسي . اف . او

177,000196,00099,904تنهيدروکربورهاي هيدروژينه شده

30,00029,80015,195تنترکيبات آلي نيتروژن دار

A80 100,000147,00074,939تنهيدروکربور

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازیسود)زیان( ابرازیسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1391/12/304,500,5000324,31600324,3160

1390/12/291,798,2570133,972404,432084,17249,800

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

افزايش 6 درصدي توليد بدليل استفاده از حداکثر ظرفيت توليد محصول هيدروکربور آ 80 و هيدروکربورهاي هيدروژنه شده بعنوان ماده اوليه اين محصول و متعاقب آن افزايش توليد بنزين خام بعنوان ماده اوليه توليد محصول 
هيدروکربور هاي هيدروژنه شده و بهره برداري از واحد هيدروژناسيون و افزايش ظرفيت توليد واحد بوتادين بعنوان توليد کننده رافينيت )مواد اوليه عمده واحد هيدروژناسيون(، افزايش 8 درصدي حجم فروش بدليل افزايش 

توليد، افزايش محسوس در نرخهاي فروش و متعاقب آن افزايش 31 درصدي مبلغ فروش محصولت، افزايش محسوس سود حاصل از سرمايه گذاريها عمدتا  دريافت سود سرمايه گذاري سالهاي 1391 و 1392 شرکت 
پتروشميران و همچنين افزايش سود شرکت پتروشميران بدليل افزايش ظرفيت توليد شرکت پلي پروپيلن جم )شرکت فرعي شرکت پتروشميران( و افزايش 96 درصدي درآمدهاي غير عملياتي )عمدتا  ناشي از افزايش درآمدهاي 

خدمات رفاهي، سود سپرده هاي بانکي، درآمد حاصل از جرائم تأخير عرضه محصولت در بورس کال و درآمد حاصل از بسته بندي محصولت فروش رفته( را مي توان از مهمترين عوامل افزايش 26 درصدي سود پيش بيني 
شده فعلي در مقايسه با سود واقعي سال گذشته عنوان نمود.

دليل مغايرت EPS پيش بينی ساليانه درآمد هر سهم با واقعی سال قبل به تفکيک عوامل تغيير با ذکر مقدار، درصد افزايش) کاهش( توضيح داده شود

دليل مغايرت پيش بينی ساليانه درآمد هر سهم با پيش بينی  قبلی به تفکيک عوامل تغيير با ذکر مقدار، درصد افزايش) کاهش( توضيح داده شود

افزايش 13 درصدي توليد بدليل استفاده از حداکثر ظرفيت توليد محصول هيدروکربور آ 80 و هيدروکربورهاي هيدروژنه شده بعنوان ماده اوليه اين محصول و متعاقب آن افزايش توليد بنزين خام بعنوان ماده اوليه توليد محصول 
هيدروکربور هاي هيدروژنه شده و بهره برداري از واحد هيدروژناسيون و افزايش ظرفيت توليد واحد بوتادين بعنوان توليد کننده رافينيت )مواد اوليه عمده واحد هيدروژناسيون(، افزايش 20 درصدي حجم فروش )عمدتا  

فروشهاي صادراتي( و متعاقب آن افزايش 15 درصدي مبلغ فروش محصولت، افزايش 13 درصدي سود حاصل از سرمايه گذاريها عمدتا  پيش بيني دريافت سود سرمايه گذاري شرکتهاي فرعي، کاهش زيان ناشي از تسعير 
ارز فعاليتهاي عملياتي و افزايش 49 درصدي درآمدهاي غير عملياتي )عمدتا  ناشي از افزايش درآمدهاي حاصل از بسته بندي محصولت فروش رفته، درآمدهاي خدمات رفاهي، سود سپرده هاي بانکي، درآمد حاصل از کارمزد 

و جريمه مشتريان بابت تأخير در پرداخت( را مي توان از مهمترين عوامل افزايش 51 درصدي سود پيش بيني شده فعلي در مقايسه با سود پيش بيني شده قبلي نام برد.

1216 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

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

نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاری

مبلغ ارزینام ارزی مبلغ ارزیمبلغ میلیون ریال نام ارزی مبلغ میلیون ریال

درصدهزینه های انجام شده

پیشرفت

تاریخ

بهره برداری

اثرات سودآوری

توضیحات هر سهم) ریال(

39,031,00089.0013930دلر39,703,000725,715دلر734,348پلي اتيلن سبک

1,700,0009,890010.0013930دلر154,815احداث مخازن صادراتي

1,960,00014,509080.0013930دلر125,731مخازن ذخيره نفتا

3,641,00088.0013920دلر3,849,00059,356دلر68,564مخازن کروي

498,00015,336052.0013930دلر33,129حفاظت کاتديک

1,116,587824,8060جمع

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

603,853,68050.32شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

240,672,71320.05شرکت سرمايه گذاري نفت ،گاز و پتروشيمي تامين

189,295,51815.77صندوق بازنشستگي کشوري

117,945,1349.83ساير سهامداران

18,200,0001.52بيمه مرکزي

17,600,0001.47شرکت سهامي بيمه ايران

12,432,9551.04سرمايه گذاري سپه

1,200,000,000100.00جمع

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  2,538  ریال

1316 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

    مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادی

درصد به كلدرصد به كلبه تاریخ 1391/02/25به تاریخ1392/02/29

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

1,200,000431,200,00051

120,0004120,0005

0--0--

1,78501,7850

1,461,102531,026,50544

2,782,8872,348,290

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

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

5,065,6022,349,616116

)3,600,000()1,320,000(173

00--

00--

)4,500()3,111(45

1,461,1021,026,50542

1416 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

سرمایه گذاری در سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری وضعیت پورتفوی 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت سودآوری 

 شرح

1392/06/31

قیمت تمام

)م.ریال(

دوره منتهی به 

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1392/12/29 پیش بینی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به  1391/12/30

سرمایه گذاری

سهم شركت

)م.ریال(

0.0000060,3991391/12/300.00000127,47763,739بهای تمام شده1390/12/290سپرده هاي بانکي بهای تمام شده 0 0

2.0040,0000001391/12/302.0040,0000000بهای تمام شده1390/12/292,000,000بانک گردشگري )سهامي عام( بهای تمام شده 2,000,000 1,000

23.9312,705044,4157771391/12/3023.9312,70508,3411460بهای تمام شده1390/12/2947,543پترو کاران بهای تمام شده 47,543 650,000

34.27730,580030037,4231392/12/2934.27730,5804,8454,748592,279249,480بهای تمام شده1391/12/30364,000پترو شيميران بهای تمام شده 364,000 1,000

20.002,0400001391/12/3020.005,1000000بهای تمام شده1390/12/2910,200شيميائي لوان)سهامي خاص( بهای تمام شده 25,500 8,500,000

0.008,9310075,1731391/12/300.0023,2710078,445616بهای تمام شده1390/12/290ساير شرکتهاي خارج از بورس بهای تمام شده 0 0

99.70179,4590001391/12/3099.70179,4590000بهای تمام شده1391/12/30180,000پتروشيمي اردبيل بهای تمام شده 180,000 1,000

73.59237,0240001392/12/2973.59237,024551,1361,136بهای تمام شده1391/12/30308,712نفت نيک قشم بهای تمام شده 308,712 1,000

صندوق توسعه صادرات فر آورده هاي نفتي 
ايران

5.628,9330001391/12/305.628,9330000بهای تمام شده1390/12/29100,000 بهای تمام شده 100,000 1,000

0.000003,6971391/12/300.000004,5442,272بهای تمام شده1390/12/290اوراق مشارکت )خارج از بورس( بهای تمام شده 0 0

0.0000001392/12/290.00200,0000000بهای تمام شده0توسعه پتروشيمي کوهدشت بهای تمام شده 200,000 0

1,219,672044,715177,4691,437,0724,85013,094804,027317,243جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

1392/06/311391/12/30واقعی دوره منتهی به 1392/12/29پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاری

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 به1392/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

135804

1392/06/31

سایر درآمد )هزینه های( متفرقه

1391/06/31واقعی دوره منتهی به 1391/12/30شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1392/06/31واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاری

52,67613,91923,1845,848ساير درآمدها

36,43718,21834,51724,807وصول کارمزد و جريمه از مشتريان بابت تاخير در پرداخت

62,22931,11423,77520,413درآمد حاصل از خدمات

0000هزينه تسعير نرخ ارز

43,11221,55619,250522هزينه پالت و بسته بندي

0000درآمد حاصل از فروش برق مازاد

194,45484,807100,72651,590جمع

1616 از


