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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1393/09/301392/12/291393/09/301392/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
542,323645,383)16(       بدهی های جاری      موجودی نقد

194,3011,225,570)84( 4,553,6774,306,2396      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

2,000,2642,955,133)32( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00 1,939,2151,014,89491      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

2,176,7241,703,25628 )44(762,2711,356,328      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

4,564,6636,181,701)26( )62(429,0821,134,273      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00 3,034,8891,311,003131      سود سهام پرداختنی      سفارشات

1,735,623652,085166 0312,856      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

11,222,87113,372,101)16( 10,719,1349,435,59314جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

      بدهی های غیرجاری      دارایی های غیرجاری

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

1,240,5251,175,7566 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

6,200,0834,180,72248 908,810586,53255      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

00 908,810586,53255جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

659,098262,459151 11,627,94410,022,12516      جمع بدهیها      سایر داراییها

8,099,7065,618,93744       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

1,200,0001,200,0000      سرمایه

00      صرف سهام

2,365,5990      دریافتی بابت افزایش سرمایه

120,000120,0000      اندوخته قانونی

1,7851,7850      سایر اندوخته ها

111 از



1,200,000 میلیون ریال 

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

      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

)48(4,007,2497,647,128      سود )زیان( انباشته

)14(7,694,6338,968,913جمع حقوق صاحبان سهام

19,322,57718,991,0382 19,322,57718,991,0382جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها

211 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1392/12/29منتهی به1393/09/301392/09/30

سود ) زیان ( خالص

21,469,54427,856,091 )11( 19,140,377 فروش خالص

)17,180,884()21,725,083( )4( )16,537,932( بهای تمام شده فروش

4,288,6606,131,008 )39( 2,602,445 سود )زیان( ناخالص

)1,021,157()1,675,037( 2 )1,037,546( هزینه های اداری ، عمومی و فروش

452,8491,221,830 49 673,008 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

3,720,3525,677,801 )40( 2,237,907 سود )زیان( عملیاتی

)5,548()14,419( -- 0 هزینه های مالی

194,5701,120,246 66 323,297 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,909,3746,783,628 )34( 2,561,204 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)397,438()581,572( )49( )201,083( مالیات بر درآمد

3,511,9366,202,056 )33( 2,360,121 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

3,511,9366,202,056 )33( 2,360,121 سود )زیان( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

3,1004,731 )80( 622 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

)173(437 -- 34 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملت متوقف شده

2,9275,168 )78( 656 سود )زیان(  پایه هر سهم

سود ) زیان ( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته
3,511,9366,202,056 )33( 2,360,121 سود )زیان( خالص

5,065,6025,065,602 56 7,925,310 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

311 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

)20,530()20,530( 1255 )278,182( تعدیلت سنواتی

5,045,0725,045,072 52 7,647,128 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

تغییرات در سود )زیان( انباشته
00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)3,600,000()3,600,000( 67 )6,000,000( سود سهام مصوب

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 سایر اندوخته ها

)3,600,000()3,600,000( 67 )6,000,000( جمع تغییرات  در سود انباشته

4,957,0087,647,128 )19( 4,007,249 سود )زیان( انباشته پایان دوره

2,9275,168 )78( 656 سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,000 200 3,600,000 سرمایه

411 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

واقعی دوره 12 ماهه درصد تغییر

حسابرسی شده منتهی به  

1392/12/29

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1392/09/30

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  1393/09/30
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

2,944,4132,656,342113,281,440جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--0

2,944,4132,656,342113,281,440جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

21,558)68(6,40019,807سود سهام دریافتی

)2,335,342(308)1,047,354()4,276,114(سود سهام پرداختی

)89,266(--)5,548(0سود پرداختی بابت استقراض

86,501)50(50,18399,791سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

)4,219,531()933,304(352)2,316,549(

مالیات بر درآمد

)159,905(413)176,528()906,274(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

1,5841,278245,121وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)748,449(18)432,438()509,634(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)8,295(2629)15,863()432,861(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

43,93614,880195162,950وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

)72,863(55)70,000()108,705(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0--1,031,2690وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)40,794(--)65,981(0وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

511 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

)702,330(--)568,124(25,589جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

102,656--978,386)2,155,803(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

0--2,365,5990وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

)255,674(134)133,956()312,856(بازپرداخت استقراض

)255,674(--)133,956(2,052,743جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)153,018(--844,430)103,060(خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

776,767)17(645,383776,767مانده وجه نقد در ابتدای دوره

21,634--00تاثیر تغییرات نرخ ارز

645,383)67(542,3231,621,197وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به  1393/09/30

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/09/30

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

611 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

711 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1393/09/30حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1392/09/301392/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

127,950)18.91(78,07796,282تن پروپیلن

204,156)22.73(125,769162,769تن بنزین خام

3,333)16.05(2,1392,548تن هیدروژن

32,001)16.42(20,12124,073تن رافینت )بوتاداین(

83,336)12.22(59,14367,373تن پلي اتیلن سنگین

78,069)22.44(43,98956,715تن پلي اتیلن سبک خطي

31,403)2.50(22,32322,896تن بوتاداین

22,100)14.93(14,02416,485تن اسید استیک

31,572)19.09(18,58922,975تن وینیل استات

112,900)20.77(66,48383,913تن اتیلن اکساید

101,684)21.44(59,95676,319تن اتیلن گلیکول

63,067)16.87(39,10647,040تن دو اتیل هگزانول

29,367)11.22(19,18121,605تن اتواکسیلتها

7,344)16.04(4,2405,050تن بوتن یک

88,339)16.35(53,36663,800تن پلي پروپیلن

30,962)13.08(20,32523,384تن پلي بوتاداین

287,568)19.86(176,259219,944تن اتیلن

77,360)13.73(50,14858,127تن هیدروکربور 4 کربنه

811 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

29,643)16.91(19,01222,882تن سي . اف . او

209,881)15.84(125,151148,709تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

27,751)23.48(16,29221,291تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

168,115)15.04(113,283133,340تن A80 هیدروکربور

1,146,9761,397,520)17.93(1,847,901 جمع

911 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1393/09/301392/09/30

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1392/12/29منتهی به

82,011)14.28(61,67871,954تنپلي اتیلن سنگین

79,547)20.67(47,53459,921تنپلي اتیلن سبک خطي

9630100.000تنبوتاداین

000.000تناسید استیک

30,102)10.96(19,61022,024تنوینیل استات

3,849)26.95(2,0932,865تناتیلن اکساید

102,457)12.66(64,14073,441تناتیلن گلیکول

62,243)11.49(40,64345,921تندو اتیل هگزانول

29,812)15.36(18,37321,708تناتواکسیلتها

193)54.30(85186تنبوتن یک

87,164)33.43(45,06367,688تنپلي پروپیلن

28,460)7.54(24,96426,999تنپلي بوتاداین

18,75312,98644.4120,251تنرافینت

2,9192,32125.763,725تنمتفرقه

3,9743,57811.074,762تنهیدروکربور 4 کربنه

28,724)11.50(16,63818,800تنسي . اف . او

107,665)28.36(49,27168,772تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

29,848)26.28(17,33223,510تنترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 167,014)14.98(113,881133,939تنهیدروکربور

867,827)16.55(547,914656,613جمع

1011 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 195743شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 9 ماهه 

1393/09/301392/09/30

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1392/12/29 منتهی به

3,495,655)5.42(2,851,5733,015,094میلیون رپلي اتیلن سنگین

3,240,071)7.89(2,248,4302,440,968میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

28,0420100.000میلیون ربوتاداین

000.000میلیون راسید استیک

828,665545,00452.05761,511میلیون روینیل استات

134,701)6.30(93,727100,029میلیون راتیلن اکساید

2,702,531)11.48(1,731,1691,955,735میلیون راتیلن گلیکول

1,823,7841,603,24913.762,161,951میلیون ردو اتیل هگزانول

478,510445,2717.46658,099میلیون راتواکسیلتها

6,510)73.66(1,6516,267میلیون ربوتن یک

3,763,243)28.90(2,076,6772,920,903میلیون رپلي پروپیلن

1,459,078)7.02(1,251,4931,345,979میلیون رپلي بوتاداین

442,561285,24655.15450,441میلیون ررافینت

28,208)23.32(17,95323,414میلیون رمتفرقه

89,741)7.32(65,45170,619میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

418,547)7.84(259,016281,041میلیون رسي . اف . او

2,664,214)30.64(1,167,2421,682,860میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

1,133,980)19.99(716,550895,535میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 4,687,610)20.62(3,057,8833,852,330میلیون رهیدروکربور

27,856,091)10.85(19,140,37721,469,544جمع

1111 از


