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  تذکر:
قـانونی و مصـوبات   ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینـان از رعایـت مقـررات    

ها یـا   سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت
  باشد.  هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی طرح

  بهادار اوراق و بورس سازمان
 ٣٧-F-SP    :کد
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  شرکت پتروشیمی شازند (سهامی عام)
  

  ریالی 000،1سهم عادي  000،000،024،3
  
  

، بـر  )سـهامی عـام  ( پتروشیمی شازندمنظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت این بیانیه، به
، توسـط  اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شـده  ها،اساس مجموعۀ فرم

توانند به بخش مربوط بـه   منظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میگذاران بهاست. سرمایه  ناشر تهیه و ارائه گردیده
شــرکت بــه آدرس بــه ســایت رســمی  رســانی شــرکت در ســایت رســمی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، یــا اطــالع

www.arpc.ir منتشر و  اطالعات از طریق روزنامۀپتروشیمی شازند (سهامی عام) هاي شرکت مراجعه نمایند. آگهی
  به عموم ارائه خواهد گردید.

    
 بـورس اوراق بهـادار تهـران    در  1378فـروردین   30در تـاریخ   پتروشیمی شازند (سهامی عـام)،  سهام شرکت
  گیرد.مورد معامله قرار میمواد و محصوالت شیمیایی با نماد شاراك بندي در صنعت  پذیرفته شده و با طبقه

  
  
  
  

  فهرست مطالب
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  تشریح طرح افزایش سرمایه -1
  

  
  هدف از انجام افزایش سرمایه  -1-1

  باشد. ، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر می)سهامی عامهدف شرکت پتروشیمی شازند (
  
  ترازنامه: یمال سکیو کاهش ر یاصالح ساختار مال -1-1- 1
 ریسنوات اخ یآنها ط ی) و روند نزوليسودآور يحقوق مالکانه و نسبتها نسبت  ،ی(خصوصاً نسبت آنی مال يتوجه به نامناسب بودن نسبتها با

در شـرکت   يگـذار  هیاز سـود حاصـل از فـروش سـرما     یسال مذکور ناشـ  یمال ياز نسبتها یبرخ ینسب شیکه افزا 1394سال  ي(باستثنا
 يشـرکتها  ریبـا سـا   سـه یحقوق مالکانه و اهرم شرکت در مقا  در گردش، هیسرما تینامناسب بودن وضع نیبوده است) و همچن رانیمروشپت

در اصـالح   هیسـرما  شیبرخوردار نبـوده و انجـام افـزا    یمناسب یشرکت از ساختار مال ل،یکشور به شرح جدول ذ یمیفعال در صنعت پتروش
 شیافـزا   )،يگذار هی(سرما یاهرم يو بهبود نستبها شیافزا  ،یدر گردش فعل هیو سرما ینگینقد ي(حفظ و بهبود نسبتها تشرک یساختار مال

 سکی) و کاهش رهیشرکت در صنعت و بازار سرما يریو بهبود نسبت حقوق مالکانه و رقابت پذ شیو افزا يسودآور انیو بهبود نسبتها و جر
 31به  یمنته شش ماهه یمال دوره یمال ياز صورتها ل،یاطالعات مندرج در جدول ذ نکهیا حیتوض خواهد بود.و مناسب  دیترازنامه، مف یمال

  است. دهیاستخراج گرد 1395شهریور 
 

  

نام شرکت
سرمایه 
در گردش

سرمایه
سود 
خالص

حقوق صاحبان سهام
 به داراییها

 (حقوق مالکانه)

سود خالص 
به سرمایه

 (اهرم مالی)

950,000755,8333080(2,119)پتروشیمی فن اوران

1,858,3952,000,0001,626,4763581پتروشیمی خارك

4,000,0005,940,32327149(5,590,775)پتروشیمی مارون

9,600,0007,354,2204077(2,219,529)پتروشیمی جم

4,373,1624,982,000866,9705717پتروشیمی تبریز

3,529,200808,1934523(1,939,868)پتروشیمی کرمانشاه

2,293,1751,789,912776,2515343پتروشیمی خراسان

26,851,11218,128,266287470(1,227,559)جمع

3,835,8732,589,7524167(175,366)میانگین

2,797,6143,600,0001,272,1574435پتروشیمی شازند (حالت فعلی)

پتروشیمی شازند
 (حالت پرداخت وجوه سپرده شده بانکی جهت شروع طرح نفت نیک قشم)

1,357,6145,040,0001,272,1574325
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  نسبت هاي مالی مقایسه اي:

  
  

شـرکت ( بشـرح   به دلیل فروش سهام شـرکت پتروشـیمیران و افـزایش موجـودي نقـد       1394افزایش نسبت جاري و نسبت سریع در سال 
  ) می باشد.1394صورتهاي مالی سال   29-1یادداشت توضیحی 

  
  
  
  
  
ـ و تقو یمـال  نهیهز لیاز تحم يریشگیپ جهیاز خروج آن و در نت يریاز وجه نقد و جلوگ نهیاستفاده به -1-1- 2 ـ بن تی  هی

  شرکت: یمال
بـا   یشرکت است که برخـورد انفعـال   يبقا ياز ضرورت ها یکیبه عنوان  ینگینقد تیریشرکت و مد یمال اتیح انیبه عنوان شر ینگینقد

(نفتـا) مـورد    هیمواد اول دیجهت خر ینگیمبرم شرکت به نقد ازیسازد. با توجه به ن یشرکت را با خطر مواجه م یمال اتیح  ،ینگیموضوع نقد
 ،يبه نقـد  ياز روش اعتبار شگاههایاز پاال دینحوه خر رییتغ لیگردد) بدل یشرکت را شامل م يجار يها نهیاز هز يبخش عمده ا ه(ک ازین

شـرکت جهـت پرداخـت     ینگیو صـرف نقـد   هیسرما شیعدم انجام افزا  شرکت، يجار يها نهیهز ریکارکنان و سا يایپرداخت حقوق و مزا
از بانکها جهت  التیشرکت را ناچار به اخذ تسه  در گردش، هیو سرما ینگینقد يضمن کاهش نسبتها  ام،مطالبات سهامداران بابت سود سه

 يجـار  يهـا  نهیهز ریکارکنان و سا يایحقوق و مزا نهیپرداخت هز  ه،یمواد اول دیبه منظور خر ازیدر گردش مورد ن هیو سرما ینگینقد نیتام
خروج وجه نقد باعث  نیهمچن .دیخواهد گرد یبه شرکت و کاهش سود سنوات آت یمال يها نهیهز لیموضوع موجب تحم نیکه ا دینما یم

از خـروج   يریـ از وجه نقد و جلو گ نهیراستا با استفاده به نی. در ادیو رقابت در بازار خواهد گرد يبهره ور شیکاهش توان شرکت جهت افزا
 ر صنعت،شرکت د گاهیدر گردش و حفظ و بهبود جا هیو سرما ینگینقد تیو تقو حفظموجبات   ه،یسرما شیانجام افزا قیآن از شرکت از طر

  .دیفراهم خواهد گرد 
  
  

1395/06/311394139313921391شرح
1.291.741.151.421.17نسبت جاري
0.720.990.470.720.74نسبت آنی

1.924.263.36.975.79فروش به داراییهاي ثابت
0.070.30.210.330.25سود به کل دارایی

0.170.20.210.210.28سود ناویژه به فروش
0.100.130.160.160.21سود عملیاتی به فروش
0.840.551.061.051.09سود عملیاتی به کل سود

0.440.550.450.480.39نسبت حقوق مالکانه



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
  
 

4 
 

  
  :یکاهش بده -3-1-1
بـه نـام    یاز حـد ابـزار اهرمـ    شیب شیباشد افزا یها مآن عوامل موثر بر ارزش سهام  نیاز مهمتر یکیشرکتها  هیبودن ساختار سرما نهیبه
ـ   جادیرو ا نیگردد. از ا يتجار سکیر شیافزا گریبازده سهامداران و از طرف د شیطرف منجر به افزا کیتواند از  یم "یبده"  نیتعـادل ب
برخـوردار         ییبـاال  اریبسـ  تیـ و بـازده از اهم  سـک یر نیموازنه ب گریو حقوق صاحبان سهام و به عبارت د یبده قیاز طر یمال نیتام زانیم
  باشد. یم
  
  .یمال يصورتها تیشفاف شیبهبود و افزا جهیاطالعات و در نت يو سودمند تیفیک شیافزا -4-1-1
  کنندگان. نیو تام یشرکت نزد بانکها، موسسات مال يحد اعتبار تیوضع شیبهبود و افزا  -5-1-1
  موجود. يها تیبا توجه به ظرف يتجار يتهایو توسعه فعال شیافزا -6-1-1
  
  

  گذاري مورد نیاز و منابع تأمین آن سرمایه1-2- 
ریال و منابع تأمین میلیون  3،024،000هاي یاد شدة فوق  گذاري مورد نیاز جهت اجراي برنامه مبلغ کل سرمایه

  باشد.  آن به شرح جدول زیر می
  

  شرح 

آخرین برآورد 
  (میلیون ریال)
 در تاریخ

07/08/1395  

برآورد قبلی 
  (میلیون ریال)

  در تاریخ.............

تغییرات در 
  برآورد

دالیل 
تغییرات در 
  برآورد

ابع
من

  

  -  -  -  3،024،000  افزایش سرمایه 
  -  -  -  3،024،000  جمع منابع

رف
صا
م

  
اصــالح ســاختار مــالی و حفــظ و بهبــود نقــدینگی و 

  -  -  -  3،024،000  سرمایه در گردش

  -  -  -  3،024،000  جمع مصارف
 
  

  
  
  

  مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن1-3- 
 5،040،000در نظـر دارد سـرمایۀ خـود را از مبلـغ     پتروشیمی شازند (سهامی عام) با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت 

بـه شـرح زیـر     آورده نقدي و مطالبات حـال شـده سـهامداران   میلیون ریال، از محل  8،064،000میلیون ریال به مبلغ 
  افزایش دهد.

  
مطالبـات  دي و نقـ  آوردهدرصـد) از محـل    60میلیـون ریـال (معـادل     3،024،000افزایش سرمایه بـه مبلـغ    •

   سهامداران تأمین می گردد.
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  تشریح جزییات طرح1-4- 
  :باشد جزییات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادي به شرح زیر می

فراهم کردن منابع  ياقتصاد تیملزومات هر فعال نیاز مهمتر یکی ستین دهیپوش یکس چیتجارت امروز بر ه يایدر دن هیسرما يمحور نقش
 ماتیرا در اتخاذ تصم تیریمد ،یمناسب مال ياز ابزارها يریو بهره گ یمال نیمأمختلف ت يها راه ییاست. قطعا شناسا ازیمورد ن یمال

. در شود یم میتقس یخارج یو منابع مال یداخل یبه دو بخش منابع مال یمال نیمأخواهد نمود. منابع ت ياری شتریب افعو کسب من تر حیصح
سهامداران، سود را در  نیسود ب میتقس يبه جا یعنی. کند یم یمال نیمأمحل سود کسب شده اقدام به ت شرکت از ،یبخش منابع داخل

 ها یشرکت از محل بده زین ی. در بخش منابع خارجردیگ یبه کار م شتریب یشرکت جهت کسب بازده یاتیعمل عمدتاً يها تیفعال
  . کند یم یمال نیمأ(استقراض) و انتشار سهام اقدام به ت

از  یکی یباشد و ساختار مال ینمودن ثروت سهامداران خود م نهیشیب جهیو در نت هیسرما نهیشرکت کاهش هز رانیاز اهداف مد یکی
شرکت را به  هیسرما نهیبتوانند هز رانیگردد که مد یم نهیبه یساختار زمان نیاست. ا هیسرما نهیهز تیریجهت مد رانیموثر مد يابزارها

باشد. چنانچه خالص  یها در ترازنامه م یها و بده یدر واقع نحوه استقرار ارزش دارائ  ،ياقتصاد يدر واحدها یمال تارساخ حداقل برسانند.
تواند  یها در ترازنامه م یها و بده یدارائ یعنیارقام  نیاستقرار ا ی(حقوق صاحبان سهام) ثابت فرض گردد، چگونگ هایبده يها منها یدارائ

  و رشد شرکت داشته باشد. يبر روند سودآور يجد ریرا نامناسب نموده و تاث ياقتصاد واحد کی یساختار مال
 يها یمناسب؛ دارائ یساختار مال کیلذا در   گردند، یم دیعا یآت يسالها یبوده و ط یجیبلند مدت معموال تدر يها یآنجا که بازده دارائ از

 يها یبر بده يریبلند مدت تاث يها یدارائ لیکه تحص يگردد به طور یم لیبلند مدت تحص يها یبده ای هیبلند مدت از محل سرما
 يبرا يزود واحد اقتصاد ای ریگردند، د لیتحص يجار يها یبلند مدت از محل بده يها یصورت اگر دارائ نیا ری. در غشدنداشته با يجار

کاهش  جهیو در نت یاتیعمل يتهایخواهد شد که خود موجب محدود شدن فعال يگریناچار به فروش اموال د يجار يها یباز پرداخت بده
  ،یختگینخواهد کرد بلکه بسته به شدت درهم ر ریموجود را امکان پذ طینامناسب نه تنها حفظ شرا یساختار مال نیگردد. بنابرا یسود م

  .دیبنما زین انیرا مجبور به تحمل ز يممکن است واحد اقتصاد
مطلوب موجب  یساختار مال کی کنیگردد ل یسود شرکت نم شیموجب افزا ماًیمستق  ،ینمودن و متناسب نمودن ساختار مال مرتبط اصوالً

از  ياقتصاد يواحدها یساختار مال یآن بتواند تعهدات شرکت در رابطه با سود را محقق سازد. اگر چه بررس هیدر سا تیریگردد تا مد یم
در پرداخت  يتوان واحد اقتصاد ینیب شیو پ صیعمدتاً تشخ  ها، یبررس نیاز ا یهدف اصل کنی. لردیگ یصورت م یمختلف يدگاههاید
 ينسبت ها یبه تمام يواحد اقتصاد کی تیریاست در هر حال آنچه مسلم است مد گرید يآن سو يسودآور تیسو و قابل کیاز  ونید

  مطلوب گردد. تیبا اهم ياز تمام جنبه ها  واحد، یالکوشد تا ساختار م یآن نظر دارد و م تیو کل یمال
  باشد: یم ذیلشرکت به شرح  یمحتمل جهت اصالح ساختار مال يها نهیگز
  :یبده جادیاول: استقراض و ا نهیگز
و در  نیاز معمول تر یکیدر گردش است که  هیآن به سرما قیو تزر یبده جادیا  ،یاصالح ساختار مال يمحتمل برا يها نهیاز گز یکی

ضمن اثر  یمال التیاخذ و استفاده از تسه کنیباشد ل یم يو اعتبار یاز بانکها و موسسات مال التیتسه افتیآن در يراه ها نیدسترس تر
سود  جهیگردد و در نت یو کاهش سود شرکت م یمال نهیشرکت باعث باال رفتن اهرم و هز یو آن يجار ينسبتها يبر رو یمنف يگذار
  گردد. یم يو اعتبار یسهامداران متوجه بانکها و موسسات مال يبجا یاصل
  بلند مدت: يها یفروش دارائ  دوم: نهیگز

است. با  یاصالح ساختار مال ياز طرق محتمل برا یکی  در گردش، هیوجوه حاصل از آن به سرما قیبلند مدت و تزر يها یدارائ فروش
فروش   جهت آنها، داریعدم وجود خر نیبلند مدت) و همچن يها يگذار هیت شرکت (سرمابلند مد يها یتوجه به قابل مالحظه نبودن دارائ

  .باشدی نم یعمل زیدر گردش ن هیاصالح سرما يبلند مدت برا يها یدارائ
   :هیسرما شیافزا  : سوم نهیگز
 هیسرما شیافزا  شرکت، یرو جهت اصالح ساختار مال شیتنها راه پ  اول و دوم، يها نهیبودن و به صرفه نبودن گز یعمل ریبه غ تیعنا با
   باشد. یم
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  ارزیابی طرح افزایش سرمایه -2 
  صورت سود و زیانبینی  پیش 2-1- 

  :باشد بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می پیش

  

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
121,951,84021,951,84025,798,11125,798,11124,850,16324,850,16326,142,31126,142,31125,210,13925,210,13928,932,92128,932,92130,438,68830,438,68829,354,60529,354,605-9فروش خالص

(24,071,976)(24,071,976)(24,018,177)(24,018,177)(22,794,259)(22,794,259)(20,540,420)(20,540,420)(20,722,483)(20,722,483)(19,746,794)(19,746,794)(20,646,911)(20,646,911)(17,750,784)(17,750,784)2-9بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
4,201,0564,201,0565,151,2005,151,2005,103,3695,103,3695,419,8285,419,8284,669,7194,669,7196,138,6626,138,6626,420,5116,420,5115,282,6285,282,628سود ناخالص

364,26164,26151,40451,40482,10882,10886,21386,21390,52490,52495,05095,05099,80299,802104,792104,792-9سود حاصل از سرمایه گذاریها  - عملیاتی
(2,906,822)(2,906,822)(2,738,850)(2,738,850)(2,508,269)(2,508,269)(2,231,483)(2,231,483)(2,111,747)(2,111,747)(1,941,621)(1,941,621)(1,548,397)(1,548,397)(1,498,349)(1,498,349)4-9هزینه هاي فروش، عمومی و اداري
000000000000(340)(340)5207,298207,298-9خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی 

(1,226,790)(1,226,790)(1,497,333)(1,497,333)(1,859,513)(1,859,513)(2,025,534)(2,025,534)(2,140,959)(2,140,959)(2,413,219)(2,413,219)(2,639,048)(2,639,048)(2,802,030)(2,802,030)

2,974,2662,974,2663,653,8673,653,8673,243,8563,243,8563,394,2943,394,2942,528,7602,528,7603,725,4433,725,4433,781,4643,781,4642,480,5992,480,599سود عملیاتی
0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(178,465)6-9هزینه هاي مالی

7745,259745,259820,657820,657415,876415,876439,464439,464465,410465,410493,951493,951525,346525,346559,881559,881-9خالص سایر درآمدهاي غیرعملیاتی 
566,794745,259280,657820,657(124,124)415,876(100,536)439,464(74,590)465,410(46,049)493,951(14,654)525,34619,881559,881

3,541,0603,719,5253,934,5244,474,5243,119,7323,659,7323,293,7573,833,7572,454,17002,994,1703,679,3944,219,3943,766,8104,306,8102,500,4803,040,480سود قبل از کسر مالیات
(357,864)(236,364)(506,912)(385,412)(496,623)(375,123)(352,414)(230,914)(451,232)(329,732)(430,751)(309,251)(435,221)(393,452)(476,035)(354,106)مالیات بر درآمد

3,186,9543,243,4903,541,0724,039,3032,810,4813,228,9812,964,0253,382,5252,223,2562,641,7563,304,2713,722,7713,381,3993,799,8992,264,1162,682,616سود خالص

3,186,9543,243,4903,541,0724,039,3032,810,4813,228,9812,964,0253,382,5252,223,2562,641,7563,304,2713,722,7713,381,3993,799,8992,264,1162,682,616سود خالص دوره
6,572,1576,572,1574,633,8574,690,3935,625,3665,957,3315,602,9895,854,4355,756,5346,007,9795,608,5695,943,7155,577,9565,703,8525,655,0845,780,979سود انباشته در ابتداي دوره

00000000000000(121,254)(121,254)تعدیالت سنواتی
6,450,9036,450,9034,633,8574,690,3935,625,3665,957,3315,602,9895,854,4355,756,5346,007,9795,608,5695,943,7155,577,9565,703,8525,655,0845,780,979سود انباشته در ابتداي دوره - تعدیل شده

(3,039,919)(2,705,119)(3,722,771)(3,304,271)(3,962,634)(3,334,884)(2,706,020)(2,371,220)(3,228,981)(2,810,481)(3,231,442)(2,832,858)(2,570,400)(2,549,563)(4,860,000)(4,860,000)سود سهام مصوب
1,590,9031,590,9032,084,2942,119,9932,792,5082,725,8892,792,5082,625,4543,385,3133,301,9592,273,6851,981,0812,273,6851,981,0812,949,9652,741,060

4,777,8574,834,3935,625,3666,159,2965,602,9895,954,8705,756,5346,007,9795,608,5695,943,7155,577,9565,703,8525,655,0845,780,9795,214,0815,423,676سود قابل تخصیص
0000000000(100,435)0(201,965)0(144,000)(144,000)اندوخته قانونی

4,633,8574,690,3935,625,3665,957,3315,602,9895,854,4355,756,5346,007,9795,608,5695,943,7155,577,9565,703,8525,655,0845,780,9795,214,0815,423,676سود انباشته در پایان دوره

 پیش بینی شده گردش حساب سود انباشته

سال1402 سال1401سال1400سال1399سال1398سال1397
یادداشتشرح

سال1396سال1395
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  بینی صورت جریان وجوه نقد پیش 2-2- 
  :باشد شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می جریان وجوه نقدبینی  پیش

  

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض
 افزایش سرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

فعالیتهاي عملیاتی:
20,854,24820,854,24824,508,20524,508,20524,850,16324,850,16326,142,31126,142,31125,210,13925,210,13928,932,92128,932,92130,438,68830,438,68829,354,60529,354,605جریانات ورودي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی   

(25,268,496)(25,843,379)(22,753,162)(23,265,270)(23,765,380)(24,214,713)(21,793,866)(22,180,424)(20,448,132)(20,771,915)(21,298,701)(21,479,978)(22,098,514)(21,837,720)(17,479,767)(17,479,767)جریانات خروجی ناشی از فعالیتهاي عملیاتی   
679,159679,159665,879665,879642,076642,076642,076642,076642,076642,076530,076530,076530,076530,076530,076530,076اضافه می شود: استهالك

343,381343,381377,717377,717437,853437,853490,396490,396549,243549,243615,152615,152688,971688,971771,647771,647اضافه می شود: ذخیره مزایاي پایان خدمت
238,161238,161313,559313,559235,876235,876259,464259,464285,410285,410313,951313,951345,346345,346379,881379,881خالص سایر درآمدهاي غیر عملیاتی 

4,635,1824,635,1824,027,6403,766,8464,685,9904,867,2676,762,3327,086,1154,506,4454,893,0036,177,3876,626,7208,737,8119,249,9195,192,8305,767,713خالص جریانات ورودي ناشی از فعالیتهاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:

64,26164,26151,40451,40482,10882,10886,21386,21390,52490,52495,05095,05099,80299,802104,792104,792سود سهام دریافتی
527,498527,498517,898517,898180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000180,000سود دریافتی بابت  سپرده هاي سرمایه گذاري  

(3,229,914)(2,874,189)(3,164,355)(2,808,630)(2,245,493)(1,889,768)(2,875,146)(2,519,421)(2,744,634)(2,388,909)(2,008,056)(1,652,331)(2,570,400)(2,570,400)(2,385,463)(4,860,000)سود سهام پرداختی
0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(178,465)سود پرداختی بابت تامین مالی   

خالص جریانات خروجی ناشی از بازده سرمایه گذاریها     
و سود پرداختی بابت تامین مالی   

(4,446,706)(1,793,704)(2,541,098)(2,001,098)(1,930,223)(1,745,948)(2,662,696)(2,478,421)(2,788,897)(2,604,622)(2,154,718)(1,970,443)(3,068,828)(2,884,553)(3,129,397)(2,945,122)

مالیات بر درآمد:
(506,912)(385,412)(496,623)(375,123)(352,414)(230,914)(451,232)(329,732)(430,751)(309,251)(435,221)(393,452)(476,035)(354,106)(309,057)(309,057)مالیات بر درآمد پرداختی  

فعالیتهاي سرمایه گذاري :
(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(1,000,000)(1,000,000)(400,000)(400,000)وجوه پرداختی بابت خرید داراییهاي ثابت مشهود   
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000وجوه دریافتی بابت فروش داراییهاي ثابت مشهود   

0000000000000000وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاري بلند مدت   
(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(300,000)(900,000)(900,000)(300,000)(300,000)خالص جریانات خروجی ناشی از فعالیتهاي سرمایه گذاري

خالص جریانات ورودي  (خروجی) قبل از فعالیتهاي تامین  
مالی 

(420,581)2,232,421232,436389,7132,062,3152,386,0983,490,3843,876,9421,087,8151,537,1483,491,7564,003,8644,993,8605,568,7431,378,0222,015,680

فعالیتهاي تامین مالی:
3,024,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,0000دریافت تسهیالت مالی

0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,024,000)00بازپرداخت اصل تسهیالت مالی  
خالص جریانات ورودي   (خروجی) ناشی از فعالیتهاي   

تامین مالی 
3,024,0000(24,000)0000000000000

2,603,4192,232,421208,436389,7132,062,3152,386,0983,490,3843,876,9421,087,8151,537,1483,491,7564,003,8644,993,8605,568,7431,378,0222,015,680خالص جریانات نقدي ورودي

شرح

سال1402سال1401سال1400سال1399سال1398سال1397سال1396سال1395
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  بینی صورت سود و زیان مفروضات مبناي پیش -3-2
  مقادیر تولید  -1-3-2 

قابـل دسـترس،    تیبر اساس ظرف 1402 یال 1396سنوات  دیتول ریشده و مقاد یمعادل بودجه حسابرس 1395سال  دیمقدار تول
ـ به شرح جدول ذ 1402و  1399، 1396سنوات  یط یاساس راتیانجام تعم ینیب شیو پ 1395شده  سال  یبودجه حسابرس  لی

  باشد. یم

  

13951396139713981399140014011402واحدشرح

269,109260,000284,300284,300260,608284,300284,300260,608تناتیلن

121,015117,600131,300131,300120,358131,300131,300120,358تنپروپیلن

84,54979,40087,20087,20079,93387,20087,20079,933تنهیدرو کربور 4 کربنه

231,181188,700192,500192,500176,458192,500192,500176,458تنهیدروکربور خام

3,5093,2003,2903,2903,0163,2903,2903,016تنهیدروژن 

34,23033,00030,20030,20027,68330,20030,20027,683تنسی اف او

233,209186,800169,500169,500155,375169,500169,500155,375تنهیدرو کربور هیدروژنه شده

202,309241,500172,500172,500158,125172,500172,500158,125تنهیدرو کربور آ80و آ92

98,29693,13887,00087,00079,75087,00087,00079,750تنپلی پروپیلن

92,85387,00087,00087,00079,75087,00087,00079,750تنپلی اتیلن سنگین

71,29376,00076,00076,00069,66776,00076,00069,667تنپلی اتیلن سبک

93,05179,000110,500110,500101,292110,500110,500101,292تناتیلن اکساید

78,83053,90098,00098,00089,83398,00098,00089,833تناتیلن گالیکولها

19,60422,80022,50022,50020,62522,50022,50020,625تناسید استیک

26,06830,85029,30029,30026,85829,30029,30026,858تنوینیل استات

63,70860,00061,20061,20056,10061,20061,20056,100تنبوتادین و رافینیت بی بی آر

26,36230,00030,00030,00027,50030,00030,00027,500تنپلی بوتادین رابر

63,85360,00061,00061,00055,91761,00061,00055,917تندواتیل هگزانول

6,1546,9006,9006,9006,3256,9006,9006,325تنبوتن وان

25,35530,00030,00030,00027,50030,00030,00027,500تنترکیبات آلی نیتروژن دار

28,25530,00030,00030,00027,50030,00030,00027,500تناتو اکسیالتها

1,872,7931,769,7881,800,1901,800,1901,650,1731,800,1901,800,1901,650,173 جمع
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  مقادیر فروش -2-3-2

برآورد گردیده است. همچنـین پـیش بینـی ترکیـب     معادل مقادیر تولید  1402الی  1395مقادیر فروش سنوات 
صورت گرفته شده است. مضافاً با توجه به اینکه در  1394فروش داخلی و صادراتی بر مبناي فروش واقعی سال 

انجام تعمیرات اساسی مجتمع به مدت یکماه پیش بینی گردیده است، لذا مقـادیر   1402و  1396،1399سالهاي 
  ین اساس تعدیل شده است.فروش سالهاي مذکور، بر ا

  
  نرخهاي فروش -2- 3-3

در  شیدرصد افزا 6با در نظر گرفتن   92 و آ 80 آ يدروکربورهایو ه  زیرولیپ نیاف او، بنز یفروش س ينرخ ها
 6 ي) نسبت به نـرخ هـا  ریرشد پنج سال اخ نیانگیدر هر سال (م شیدرصد افزا 5محصوالت با  ریهر سال و سا

 ينفت در سـالها  یجهان يبها دیبا توجه به کاهش شد نکهیا حیاست. توض دهیبرآورد گرد 1395ماهه اول سال 
نـرخ در سـنوات    نیفروش کمتـر  یکنون هاي است و لذا نرخ افتهیکاهش  زین یمیمحصوالت پتروش يبها ر،یاخ
ـ  يدر سـالها  متهـا یمعتبر، رونـد ق  المللی نیانجام شده توسط موسسات ب هاي ینیب شیبوده و طبق پ ریاخ  یآت

  است. دهیگرد ینیب شیپ یشیبصورت افزا
  

  نرخ و حجم خرید مواد اولیه  -2- 4-3
محصوالت در هر سال معـادل   دیجهت تول ازیشرکت مقدار مواد اولیه مورد ن دیبا توجه به برنامه تول --4-1-32

 ریسـا  ازیـ مـورد ن  هیهزار تن مواد اول 36و  نیواحد الف ازیمورد ن هیهزار تن مواد اول 1004 هزار تن (شامل 1040
     هزار تـن پنتـان   59هزار تن نفتا و  945 املش نیواحد الف ازیمورد ن هیاست. مواد اول دهیگرد ینیب شیواحدها) پ

در  نکـه یخواهد شد. مضافا با توجه به ا نیو کشور عراق تأم ینفت داخل شیپاال يشرکتها قیمی باشد که از طر
 ریاست، لذا مقاد دهیگرد ینیب شیپ کماهیمجتمع به مدت  یاساس راتیانجام تعم 1402و  1399، 1396 يسالها

  شده است. لیاساس تعد نیمذکور، بر ا يسالها در ازیمورد ن هیمواد اول
  

رشـد پـنج    نیانگی(مددرصـد  3با در نظر گرفتن  1402 یال 1396سنوات  هیخرید مواد اول ينرخ ها --4-2-32
  برآورد شده است.1395ماهه اول سال  6 يدر هر سال نسبت به نرخ ها شیافزا )ریسال اخ

 
  کارکنان هزینه هاي حقوق و دستمزد  -5-3-2

شده و در سنوات بعـد بـا در نظـر     یمعادل بودجه حسابرس 1395حقوق و دستمزد کارکنان در سال  يها نهیهز
  است. دهیدر هر سال برآورد گرد شیدرصد افزا 12گرقتن 

  
  هزینه استهالك -6-3-2

 3-5  یحیتوضـ  ادداشـت یمنـدرج در   يثابت مشهود بر اساس نـرخ هـا و روشـها    يها ییاستهالك دارا نهیهز
منـدرج در   ينامشهود بر اساس نرخ ها و روشها يها ییاستهالك دارا نهیو هزگزارش توجیهی افزایش سرمایه 

  است. دهیمحاسبه و برآورد گردگزارش توجیهی افزایش سرمایه  3-4-2 یحیتوض ادداشتی
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  ستیو کاتال ییایمیمواد ش ،یهزینه گاز مصرف -7-3-2
شده و در سنوات بعد با در  یمعادل بودجه حسابرس 1395در سال  ستیو کاتال ییایمیمواد ش ،یگاز مصرف نهیهز

  است. دهیدر هر سال برآورد گرد شیدرصد افزا  5نظر گرفتن 
  

  عوارض آالیندگی -8-3-2
 . در نظر گرفته شده استطبق قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده، معادل یک در صد مبلغ فروش هر سال 

  
  سایر هزینه ها -9-3-2

شـده و در   یمعـادل بودجـه حسابرسـ    1395درسـال   یو عموم يفروش، ادار ،یسربار، خدمات يها نهیهز ریسا
  است. دهیدر هر سال برآورد گرد شیدرصد افزا 10سنوات بعد با در نظر گرفتن 

  
  ) تسعیر ارزسود (زیان -10-3-2

نـرخ   بودن نوسانات نرخ ارز، ینیب شیقابل پ ریغ نیهمچن و نرخ ارز تیو برنامه دولت در تثب استیبا توجه به س
ـ ر 36000و  30000 بـه مبـالغ   بیـ به صورت ثابت و به ترت 1402 یال 1395در سنوات  و آزاد يارز مبادله ا  الی

  است. دهیارزبر آورد نگرد ریتسع انیشده و لذا سود و ز ینیب شیپ
  

  مالیات -11-3-2
مقطوع شامل سود  اتیمشمول مال يمقرر  و درآمدها یقانون يها تیبر درآمد هر سال پس از کسر معاف اتیمال

مربوط به فروش  تیسود حاصل از صادرات محصوالت، معاف ها،یگذار هیسود حاصل از سرما ،یبانک يسپرده ها
( معامله سهام شرکت در بورس اوراق بهـادار )،   یبورس يمربوط به شرکتها تیمحصوالت در بورس کاال و معاف

  است. دهیمحاسبه و برآورد گرد
  

  درصد تقسیم سود -12-3-2
سـال   4 یط یمیدرصد سود تقس نیانگیدرصد سود خالص همان سال (م 85سود هر سال، معادل  میدرصد تقس

  است. دهی)، برآورد گردگزارش توجیهی افزایش سرمایه 2-9 یحیتوض ادداشتی( ریاخ
  

  ها يگذار هیسود حاصل از سرما -13-3-2
 5شده و در سنوات بعد با در نظر گرفتن  یمعادل بودجه حسابرس 1395ها در سال  يگذار هیسود حاصل از سرما

  است. دهیدر هر سال برآورد گرد شیدرصد افزا
  

  محصوالت يو بسته بند یحیو تفر یدرآمد حاصل از خدمات رفاه -14-3-2
درصـد   10شده و در سـنوات بعـد بـا در نظـر گـرفتن       یمعادل بودجه حسابرس 1395مذکور در سال  يدرآمدها

  است. دهیدر هر سال برآورد گرد شیافزا
  
  



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
  
 

11 
 

  یبانک يسود سپرده ها -15-3-2
شده و در سنوات بعد براسـاس مبلـغ    یبراساس بودجه حسابرس 1395در سال  یبانک يسود حاصل از سپرده ها

  است. دهیدرصد محاسبه و برآورد گرد 18 انهیو با نرخ سال يگذار هیسرما يسپرده ها
  

  تسهیالت مالی دریافتی و هزینه مالی  -16-3-2
 الیر اردیلیم 3000به مبلغ  یالیر التیفقره تسه کیگردد  یم ینیب شیپ ه،یسرما شیدر صورت عدم انجام افزا

درصد، دوره باز پرداخت آن  18مذکور  التیاخذ گردد. نرخ بهره تسه یداخل يجهت پرداخت سود سهام از بانکها
از استفاده  یناششرکت ( ینگیاست که با توجه به کاهش نقد دهیقسط برآورد گرد کیو تعداد اقساط آن  کسالهی

موجـود   ینگینقـد بـه   ازین لیبدلآن ( هیدر تسو ی) و  ناتوانسود سهام یجهت پرداخت مابق یبانک ياز سپرده ها
ـ مجـدداً تمد  دیسررسـ  خیگردد در تار یم ینیب شیپ ) ازیمورد ن هیمواد اول دیجهت خر گرددکـه بـا توجـه بـه      دی

  است. دهیبرآورد گرد الیر اردیلیم 540ساالنه شرکت به مبلغ  یمال نهیفوق هز حاتیتوض
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  پیش بینی مقادیر و مبالغ فروش (با فرض و بدون فرض افزایش سرمایه) -4-2
   فروش داخلی -1-4-2

  

مبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تن

30,690222,74026,400312,7035,94943,5185,94946,1295,45344,8205,94951,8315,94954,9415,45353,382سی اف او

68,4892,344,81763,0002,662,06257,9212,410,33557,9212,530,85253,0942,435,93457,9212,790,26457,9212,929,77853,0942,819,898پلی پروپیلن

79,9723,094,65760,9002,493,05541,0651,931,73241,0652,028,31837,6431,952,26141,0652,236,22141,0652,348,03237,6432,259,986پلی اتیلن سنگین

36,4391,379,83045,6001,931,00836,7161,654,94236,7161,737,68933,6561,672,50936,7161,915,80236,7162,011,59233,6561,936,138پلی اتیلن سبک

4,028190,1693,500176,6523,500168,5013,500176,9263,208170,2733,500195,0603,500204,8143,208197,113اتیلن اکساید

33,778708,97026,950786,65726,552612,30226,552642,91724,339618,79926,552708,81626,552744,25724,339716,337اتیلن گالیکولها

26,777769,59430,850911,18329,300958,15829,3001,006,06626,858968,32629,3001,109,18829,3001,164,64726,8581,120,959وینیل استات

34,995510,30429,500565,41430,200520,09130,200546,09627,683525,61130,200602,07130,200632,17427,683608,460بوتادین و رافینیت بی بی آر

11,174541,58212,000882,61318,260738,47318,260775,39716,738746,30518,260854,87518,260897,61916,738863,941پلی بوتادین رابر

65,5851,776,03458,0501,730,29659,2481,447,92159,2481,520,31754,3111,463,31559,2481,676,15059,2481,759,95854,3111,693,970دواتیل هگزانول

15,257532,94115,000569,87219,212769,56919,212808,04717,611777,74619,212890,87219,212935,41617,611900,338ترکیبات آلی نیتروژن دار

8,081108,1240087216,23787217,21179916,71787219,33987220,49979919,910هیدرو کربور هیدروژنه شده

27,998615,26830,000723,57327,290683,37827,290717,54725,016690,64427,290791,09627,290830,65025,016799,506اتو اکسیالتها

5,59743,6675,24043,859000000000000سایر محصوالت

448,86012,838,697406,99013,788,947356,08511,955,158356,08512,553,514326,40912,083,259356,08513,841,585356,08514,534,376326,40913,989,937جمع فروش داخلی

1402
شرح

13951396139714001401 13981399
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   فروش صادراتی -2-4-2
  

مبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تنمبلغ- میلیون ریالمقدار - تن

3,52923,0916,60075,22924,251148,51124,251157,42122,230152,96124,251176,87924,251187,49122,230182,179سی اف او

86,1871,213,80044,750671,91582,3781,399,96282,3781,483,95975,5141,441,93082,3781,667,37782,3781,767,41975,5141,717,362هیدرو کربور هیدروژنه شده

201,2583,207,940241,5115,247,397172,5003,355,699172,5003,557,041158,1253,456,258172,5003,996,691172,5004,236,492158,1254,116,458هیدرو کربور آ80و آ92

27,443975,75827,0001,137,72729,0791,212,73229,0791,273,36926,6561,225,62929,0791,403,88929,0791,474,08426,6561,418,819پلی پروپیلن

13,079536,25826,1001,197,27345,9352,286,73445,9352,401,07142,1072,311,02645,9352,647,18145,9352,779,54042,1072,675,302پلی اتیلن سنگین

34,3421,302,37730,4001,371,55239,2841,878,22939,2841,972,14136,0101,898,16839,2842,174,28539,2842,282,99936,0102,197,366پلی اتیلن سبک

41,567872,40526,950791,10671,4481,674,95171,4481,758,69865,4941,692,74771,4481,938,96571,4482,035,91365,4941,959,566اتیلن گالیکولها

16,296576,33518,000925,37611,740395,80111,740415,59110,762400,01811,740458,18911,740481,09810,762463,071پلی بوتادین رابر

2,19451,1951,95048,9011,75244,6601,75246,8931,60645,1341,75251,6991,75254,2841,60652,249دواتیل هگزانول

9,693327,74215,000542,68810,788401,32310,788421,3909,889405,58710,788464,58210,788487,8119,889469,518ترکیبات آلی نیتروژن دار

52014,47000000000000000وینیل استات

1,29811,772002,71096,4032,710101,2232,48497,4212,710111,5992,710117,1792,484112,777اتو اکسیالتها

437,4069,113,143438,26112,009,164491,86512,895,005491,86513,588,797450,87713,126,880491,86515,091,336491,86515,904,312450,87715,364,667جمع فروش صادراتی
886,26621,951,840845,25125,798,111847,95024,850,163847,95026,142,311777,28625,210,139847,95028,932,921847,95030,438,688777,28629,354,605جمع کل فروش

14011402 13961397139813991400
شرح

1395
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  (با فرض و بدون فرض افزایش سرمایه) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته -5-2
  

13951396139713981399140014011402یادداشت

میلیون ریال  میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال  میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

112,434,62615,057,57913,148,02713,542,46712,786,34614,367,20414,798,22013,971,986-2-9مواد مستقیم مصرفی

2609,802670,782782,393876,280981,4341,099,2061,231,1111,378,844-2-9دستمزد مستقیم

34,731,3575,125,0555,816,3756,303,7356,772,6407,327,8497,988,8468,721,147-2-9سربار ساخت

000000(404)(13,648)هزینه جذب نشده تولید

17,762,13720,853,01219,746,79420,722,48320,540,42022,794,25924,018,17724,071,976جمع هزینه هاي تولید

000000(87,215)(98,634) کاهش موجودي کاالي در جریان ساخت

17,663,50320,765,79719,746,79420,722,48320,540,42022,794,25924,018,17724,071,976بهاي تمام شده کاالي ساخته شده

000000(118,886)87,281کاهش موجودي کاالي ساخته شده

17,750,78420,646,91119,746,79420,722,48320,540,42022,794,25924,018,17724,071,976بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
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  مواد مستقیم مصرفی -1-5-2
 

مقدار
نرخ

 میانگین
مقدارمبلغ

نرخ
 میانگین

مقدارمبلغ
نرخ

 میانگین
مقدارمبلغ

نرخ
 میانگین

مقدارمبلغ
نرخ

 میانگین
مقدارمبلغ

نرخ
 میانگین

مقدارمبلغ
نرخ

 میانگین
مقدارمبلغ

نرخ
 میانگین

مبلغ

میلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تنمیلیون ریالهزار ریال تن

156,23011,3731,776,751144,78514,5272,103,337146,40012,5711,840,366146,40012,9481,895,576134,20013,3361,789,740146,40013,7362,011,017146,40014,1492,071,348134,20014,5731,955,697نفتا سبک - اصفهان

60,92711,526702,26253,48514,712786,88054,90012,748699,88354,90013,131720,88050,32513,525680,63154,90013,930764,78154,90014,348787,72550,32514,779743,743نفتا سبک - اراك

61,29112,020736,73558,16615,717914,199109,80012,6121,384,759109,80012,9901,426,302100,65013,3801,346,666109,80013,7811,513,163109,80014,1951,558,558100,65014,6201,471,539نفتا سبک - بندرعباس

173,22012,0902,094,187188,70212,8522,425,263183,00013,3112,435,894183,00013,7102,508,971167,75014,1222,368,887183,00014,5452,661,767183,00014,9822,741,620167,75015,4312,588,547نفتا سبک - آبادان

80,04012,187975,41866,24115,1821,005,70273,20013,632997,89573,20014,0411,027,83267,10014,463970,44573,20014,8971,090,42773,20015,3431,123,14067,10015,8041,060,431نفتا سنگین - تهران 

190,93513,2652,532,786167,79616,6882,800,164146,40015,1832,222,813146,40015,6392,289,497134,20016,1082,161,667146,40016,5912,428,927146,40017,0892,501,795134,20017,6012,362,112نفتا سبک و سنگین - شیراز

66,85114,200949,28960,87018,8451,147,09462,22012,764794,20462,22013,147818,03057,03513,542772,35662,22013,948867,84862,22014,366893,88357,03514,797843,975نفتا سبک و سنگین - عراق

46,12813,009600,08943,66016,518721,15859,01714,612862,34059,01715,050888,21054,09915,502838,61859,01715,967942,30259,01716,446970,57154,09916,939916,381پنتان - آبادان

170,80512,1022,067,109168,66118,6993,153,782205,0659,3141,909,874205,0659,5931,967,170187,9769,8811,857,336205,06510,1772,086,970205,06510,4822,149,580187,97610,7972,029,561سایر مواد اولیه 

1,006,42712,434,626952,36615,057,5791,040,00213,148,0271,040,00213,542,467953,33512,786,3461,040,00214,367,2041,040,00214,798,220953,33513,971,986جمع 

140014011402 1397

شرح

1395139613981399
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  دستمزد مستقیم -2-5-2

  
  
  سربار ساخت -3-5-2

  

13951396139713981399140014011402

میلیون ریال
میلیون 
ریال

میلیون 
ریال

میلیون 
ریال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

190,023209,025258,322289,321324,040362,924406,475455,252حقوق و مزایاي تأمین نیروي انسانی

78,93886,831107,245120,114134,528150,671168,752189,002هزینه خاتمه خدمت

153,385168,724185,492207,751232,681260,603291,875326,900مزایاي مرتبط کارکنان

81,59189,750100,629112,705126,229141,377158,342177,343حقوق پایه کارکنان

37,90441,69452,31958,59765,62873,50482,32492,203کارانه و اضافه کاري

25,75328,32930,64834,32538,44443,05848,22454,011عیدي و پاداش

42,20846,42947,73953,46759,88367,06975,11884,132بیمه بازنشستگی سهم کارفرما

609,802670,782782,393876,280981,4341,099,2061,231,1111,378,844

شرح

13951396139713981399140014011402
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

500,120550,132535,334562,101590,206619,716650,702683,237گاز مصرفی
639,074625,793610,139610,139610,139498,139498,139498,139استهالك داراییها

538,110591,921765,425803,696773,558886,075930,379976,898مواد شیمیایی و کاتالیست
564,702621,172734,194822,297920,9731,031,4901,155,2691,293,901حقوق و مزایاي تأمین نیروي انسانی

357,187392,906453,666508,106569,079637,368713,853799,515مزایاي مرتبط کارکنان
209,709230,680255,375286,019320,342358,783401,837450,057حقوق پایه کارکنان
206,425227,067265,249297,079332,729372,656417,375467,460هزینه خاتمه خدمت
108,502119,353139,270155,982174,700195,664219,144245,441کارانه و اضافه کاري

80,62588,68777,94687,29997,775109,508122,649137,367عیدي و پاداش
97,745107,519121,953136,587152,978171,335191,895214,922بیمه بازنشستگی سهم کارفرما

40,79944,87965,05172,85781,60091,392102,358114,642سایر هزینه هاي کارکنان
225,079247,587386,409425,050467,554514,310565,741622,315هزینه هاي بسته بندي

167,840184,624183,643202,007222,208244,429268,872295,759قطعات یدکی و لوازم مصرفی
178,062195,869135,302148,832163,716180,087198,096217,906خدمات تهیه خوراك کارکنان
41,26645,39266,82873,51180,86288,94897,843107,628سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

54,81260,29351,31756,44962,09468,30375,13482,647مواد و کاالي عمومی و لوازم ایمنی
17,83819,62237,83941,62345,78550,36455,40060,940بیمه تأسیسات، نقلیه و ساختمان

15,05016,55511,87313,06014,36615,80217,38319,121آب مصرفی
3,0503,3551,6071,7681,9442,1392,3532,588تعمیر و نگهداري داراییها

78,73786,674150,000150,000150,000150,000150,000150,000سایر
4,124,7324,460,0805,048,4195,454,4635,832,6076,286,5096,834,4207,440,482جمع

سهم از واحدهاي خدماتی ( یادداشت2-4-
(9

606,625664,975767,955849,272940,0331,041,3411,154,4261,280,665
4,731,3575,125,0555,816,3756,303,7356,772,6407,327,8497,988,8468,721,147جمع کل 

شرح



  شازند (سهامی عام)پتروشیمی بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
  
 

17 
 

  هزینه هاي خدماتی -4-5-2
  

  

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

401,251441,376532,646596,563668,151748,329838,129938,704حقوق و مزایاي تأمین نیروي انسانی

24,35426,79028,85032,31236,18940,53245,39650,843حقوق و مزایاي کارکنان

13,57214,92917,79419,92922,32024,99927,99931,359هزینه خاتمه خدمت

38,94744,54138,50242,35246,58851,24656,37162,008خدمات تهیه خوراك کارکنان

18,94419,13920,99623,09625,40527,94630,74033,814سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

39,59643,55660,73166,80473,48580,83388,91697,808مواد و کاالي عمومی و لوازم ایمنی

30,77233,84944,88549,37354,31159,74265,71672,288قطعات یدکی و لوازم مصرفی

1,1791,2977948739601,0561,1621,278تعمیر و نگهداري داراییها

24,14424,14417,98617,98617,98617,98617,98617,986استهالك داراییها

51,65856,80250,00050,00050,00050,00050,00050,000سایر

644,417706,423813,183899,289995,3951,102,6691,222,4151,356,088جمع

(1,280,665)(1,154,426)(1,041,341)(940,033)(849,272)(767,955)(664,975)(606,625)سهم به سربار ( یادداشت9-2-3)

(75,424)(67,989)(61,329)(55,362)(50,017)(45,228)(41,448)(37,792)سهم به دوایر فروش، اداري و عمومی ( یادداشت9-4)
00000000جمع کل

شرح



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
  
 

18 
 

  عملیاتی –سود حاصل از سرمایه گذاري ها  -6-2
  

  

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

51,40451,40482,10886,21390,52495,05099,802104,792سود سهام شرکت بین المللی بازرگانی اي پی سی  (شرکت فرعی)
8,5490000000سود سهام شرکت بین المللی بازرگانی توسکا (شرکت فرعی)

4,3080000000سود سهام شرکت الدقم(شرکت فرعی)

64,26151,40482,10886,21390,52495,05099,802104,792جمع

شرح



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

19 
 

  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی (با فرض و بدون فرض افزایش سرمایه) -7-2

  

13951396139713981399140014011402
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

212,035233,239263,070294,639329,995369,595413,946463,620بیمه بازنشستگی سهم کارفرما

109,073119,98094,046105,332117,971132,128147,983165,741مزایاي مرتبط کارکنان

44,44648,89047,56653,27359,66666,82674,84583,827هزینه خاتمه خدمت

74,61682,07894,011105,292117,927132,079147,928165,680حقوق و مزایاي تأمین نیروي انسانی

65,21871,74070,99979,51989,06199,749111,718125,125حقوق پایه کارکنان

36,55440,20956,49163,27070,86279,36588,88999,556عیدي و پاداش

38,39742,23749,88955,87562,58070,09078,50187,921کارانه و اضافه کاري

246,133221,870406,125446,737450,461540,552594,607599,563حمل محصوالت صادراتی

16,08417,69230,84533,93037,32341,05545,16149,677مواد غذایی مصرفی و خدمات مجتمع تفریحی توسکاي شمال

21,67523,84216,81518,49720,34722,38124,61927,081خدمات تهیه خوراك کارکنان

00248,502261,423252,101289,329304,387293,546عوارض آالیندگی

123,104135,415119,889131,878145,066159,573175,530193,083خدمات دریافتی

29,52538,69645,79350,37250,79260,95067,04667,604کارمزد فروش محصوالت صادراتی

72,07079,27745,00045,00045,00045,00045,00045,000کارمزد بانکی

50,9640000000اجاره مخازن محصوالت صادراتی

27,83731,31630,86633,95237,34841,08245,19149,710کارمزد فروش محصوالت توسط بورس کاال

14,71616,18734,50237,95241,74745,92250,51455,566مواد و کاالي عمومی و لوازم ایمنی

21,65423,81928,03330,83733,92037,31241,04445,148آب، برق و گاز

15,94115,94213,95113,95113,95113,95113,95113,951استهالك داراییها

240,515264,520200,000200,000200,000200,000200,000200,000سایر

1,460,5571,506,9491,896,3932,061,7302,176,1202,446,9402,670,8612,831,398جمع

37,79241,44845,22850,01755,36261,32967,98975,424سهم از واحدهاي خدماتی ( یادداشت9-2-4)

1,498,3491,548,3971,941,6212,111,7472,231,4832,508,2692,738,8502,906,822جمع کل

شرح



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

20 
 

  خالص سایردرآمدها و هزینه هاي عملیاتی (با فرض و بدون فرض افزایش سرمایه) -8-2

  
  

  فرض افزایش سرمایه)هزینه هاي مالی (با فرض و بدون  -9-2

  
  

  خالص سایردرآمدهاي غیرعملیاتی (با فرض و بدون فرض افزایش سرمایه) -10-2

  

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

54,8560000000سود ناشی از تسعیر ارز  
000000(404)(13,648)هزینه جذب نشده تولید

166,09064000000سایر
207,298(340)000000

شرح

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

00000000سود تضمین شده تسهیالت دریافتی از بانکها - با فرض انجام افزایش سرمایه

178,465540,000540,000540,000540,000540,000540,000540,000سود تضمین شده تسهیالت دریافتی از بانکها -بدون فرض انجام افزایش سرمایه

شرح

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

507,098507,098180,000180,000180,000180,000180,000180,000سود سپرده هاي بانکی
105,016115,517166,352182,987201,286221,415243,556267,912درآمد حاصل از خدمات رفاهی و تفریحی

54,63051,28369,52476,47784,12492,537101,790111,969درآمد حاصل از بسته بندي محصوالت
15,89115,891000000کارمزد و جرائم تأخیر دریافتی از مشتریان

4,0751,575000000سود حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود
095,685000000سود فروش سرمایه گذاري اردبیل

58,54933,608000000سایر
745,259820,657415,876439,464465,410493,951525,346559,881جمع

شرح



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

21 
 

  پیش بینی جریانات نقدي  -11-2

  
  

  ارزیابی مالی -12-2
  

دوره بازگشـت   يارهایلذا محاسبه مع رد،یگ یانجام م یرو با هدف اصالح ساختار مال شیپ هیسرما شیافزا نکهیبا توجه به ا   
شده  يگزارش خوددار نیمزبور در ا يارهایاز درج مع جهیو در نت دهیبه نظر نرس یمورد منطق نیدر ا یو نرخ بازده داخل هیسرما

 ادداشـت یمندرج در ( هیسرما شیبا حالت عدم انجام افزا هیسرما شیحالت انجام افزا درتفاوت سود شرکت  نکهیا حیاست.توض
باشد که با  یم یاتیبه شرکت پس از کسر اثر مال یلیتحم یمال نهی) مربوط به هزتوجیهی افزایش سرمایهگزارش  10 یحیتوض

  .افتیخواهد  شیزان افزایم نیسود شرکت به هم عتایو  طب دهینگرد لیمزبور به شرکت تحم نهیهز ه،یسرما شیانجام افزا

13951396139713981399140014011402

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3,243,4904,039,3033,228,9813,382,5252,641,7563,722,7713,799,8992,682,616سود خالص با فرض انجام افزایش سرمایه   

3,186,9543,541,0722,810,4812,964,0252,223,2563,304,2713,381,3992,264,116سود خالص بدون فرض انجام افزایش سرمایه   

56,536498,231418,500418,500418,500418,500418,500418,500خالص تغییرات-  جریان نقدي ورودي (خروجی)

0000000(3,024,000)سرمایه گذاري اولیه   - جریان نقدي خروجی

498,231418,500418,500418,500418,500418,500418,500(2,967,464)خالص جریانات نقدي

41,767(376,733)(795,233)(1,213,733)(1,632,233)(2,050,733)(2,469,233)(2,967,464)خالص جریانات نقدي- تجمعی

شرح



  پتروشیمی شازند (سهامی عام)بیانیۀ ثبت سهام شرکت 
 

22 
 

  بودجه نقدي (دریافت ها و پرداخت ها) پیش بینی شده -13-2

  

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

بدون فرض
 افزایش سرمایه 

با فرض
 افزایش سرمایه 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

دریافتها:
20,854,24820,854,24824,508,20524,508,20524,850,16324,850,16326,142,31126,142,31125,210,13925,210,13928,932,92128,932,92130,438,68830,438,68829,354,60529,354,605فروش و پیش دریافت

591,759591,759664,987664,987262,108262,108266,213266,213270,524270,524275,050275,050279,802279,802284,792284,792بازده دریافتی سرمایه گذاري ها
100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000100,000فروش داراییهاي ثابت و سایر دارایی هاي غیرجاري

3,024,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,0000دریافت تسهیالت
629,578629,578656,538656,538235,876235,876259,464259,464285,410285,410313,951313,951345,346345,346379,881379,881سایر دریافتها
25,199,58522,175,58528,929,73025,929,73028,448,14725,448,14729,767,98826,767,98828,866,07325,866,07332,621,92229,621,92234,163,83631,163,83633,119,27830,119,278جمع دریافتها

پرداختها :
(13,971,986)(13,971,986)(14,798,220)(14,798,220)(14,367,204)(14,367,204)(12,786,346)(12,786,346)(13,542,467)(13,542,467)(13,148,027)(13,148,027)(15,057,579)(15,057,579)(12,434,626)(12,434,626)خرید مواد اولیه
(683,237)(683,237)(650,702)(650,702)(619,716)(619,716)(590,206)(590,206)(562,101)(562,101)(535,334)(535,334)(590,506)(590,506)(536,824)(536,824)خرید انرژي

(6,542,879)(6,542,879)(5,841,856)(5,841,856)(5,215,943)(5,215,943)(4,657,091)(4,657,091)(4,158,115)(4,158,115)(3,712,605)(3,712,605)(3,340,325)(3,340,325)(3,036,657)(3,036,657)حقوق ودستمزد و مزایاي کارکنان
0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(540,000)0(178,465)سود پرداختی بابت تأمین مالی

(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(400,000)(1,000,000)(1,000,000)(400,000)(400,000)خرید و ایجاد داراییهاي ثابت و نامشهود
(3,858,442)(3,858,442)0000(2,898,905)(2,898,905)00000(2,177,990)00وجوه پرداختی بابت مخارج تعمیرات اساسی

(3,229,914)(2,874,189)(3,164,355)(2,808,630)(2,245,493)(1,889,768)(2,875,146)(2,519,421)(2,744,634)(2,388,909)(2,008,056)(1,652,331)(2,570,400)(2,570,400)(2,385,463)(4,860,000)پرداخت سود سهام
(506,912)(385,412)(496,623)(375,123)(352,414)(230,914)(451,232)(329,732)(430,751)(309,251)(435,221)(393,452)(476,035)(354,106)(309,057)(309,057)پرداخت مالیات عملکرد

0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,000,000)0(3,024,000)00بازپرداخت اصل تسهیالت
(1,580,966)(1,580,966)(1,479,531)(1,479,531)(1,385,304)(1,385,304)(1,227,403)(1,227,403)(1,216,281)(1,216,281)(1,140,503)(1,140,503)(933,352)(933,352)(848,503)(848,503)خرید قطعات یدکی و مواد شیمیایی

(501,980)(501,980)(456,345)(456,345)(414,858)(414,858)(377,145)(377,145)(342,859)(342,859)(311,689)(311,689)(371,447)(371,447)(337,679)(337,679)پرداخت هزینه پیمانکاران خدماتی، ایاب و ذهاب و غذا
(622,315)(622,315)(565,741)(565,741)(514,310)(514,310)(467,554)(467,554)(425,050)(425,050)(386,409)(386,409)(247,587)(247,587)(225,079)(225,079)پرداخت هزینه هاي بسته بندي محصوالت
(599,563)(599,563)(594,607)(594,607)(540,552)(540,552)(450,461)(450,461)(446,737)(446,737)(406,125)(406,125)(221,870)(221,870)(246,133)(246,133)پرداخت هزینه هاي حمل محصوالت صادراتی

(1,174,148)(1,174,148)(1,150,977)(1,150,977)(1,099,413)(1,099,413)(1,024,378)(1,024,378)(1,008,149)(1,008,149)(967,793)(967,793)(2,963,337)(895,551)(1,077,523)(1,077,523)سایر پرداختها
(33,672,341)(36,735,116)(29,598,957)(32,661,732)(27,155,207)(30,217,982)(28,205,867)(31,268,642)(25,277,144)(28,339,919)(23,451,762)(26,594,268)(27,772,438)(31,324,713)(21,837,544)(24,490,546)جمع پرداختها 
(3,553,063)(3,615,838)2,403,9402,466,7151,502,1041,564,879(2,339,794)(2,402,569)1,853,8791,996,3851,428,0691,490,844(1,842,708)(2,394,983)709,039338,041مازاد  (کسري)

1,894,3801,894,3802,603,4192,232,421208,436389,7132,062,3152,386,0983,490,3843,876,9431,087,8161,537,1493,491,7564,003,8644,993,8605,568,743مانده وجه نقد اول سال 
2,603,4192,232,421208,436389,7132,062,3152,386,0983,490,3843,876,9431,087,8161,537,1493,491,7564,003,8644,993,8605,568,7431,378,0212,015,679مانده وجه نقد پایان سال
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  ترازنامه پیش بینی شده -14-2

  
  

شرح
بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض افزایش 
سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

بدون فرض 
افزایش سرمایه

با فرض افزایش 
سرمایه

دارایی هاي جاري:
2,603,4192,232,421208,436389,7132,062,3152,386,0983,490,3843,876,9431,087,8161,537,1493,491,7564,003,8644,993,8605,568,7431,378,0212,015,679موجودي نقد

2,513,3731,613,3731,073,373173,373573,373173,373373,373173,373373,373568,670373,373568,670373,373568,670373,373882,759سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
1,466,0781,466,0782,203,9122,203,9122,203,9122,203,9122,203,9122,203,9122,203,9122,203,9121,542,7381,542,7381,542,7381,542,7382,167,6452,005,560حسابها و اسناد دریافتنی تجاري
1,580,952656,9521,580,9522,580,9521,580,9522,580,9521,580,9522,064,7621,580,9522,064,7621,580,9522,064,7621,580,9522,064,7621,580,9522,064,762سایرحسابها و اسناد دریافتنی

4,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,9924,257,992موجودي مواد و کاال
1,088,061388,0612,088,0612,088,0612,088,0611,588,0611,461,6431,111,6432,192,4641,667,4642,192,4641,667,4641,534,7251,167,2252,609,0321,984,282سفارشات و پیش پرداخت ها

13,509,87510,614,87711,412,72611,694,00312,766,60513,190,38813,368,25613,688,62411,696,50912,299,94813,439,27514,105,49014,283,64015,170,13012,367,01613,211,034

5,960,9905,960,9906,860,9906,860,9907,160,9907,160,9907,460,9907,460,9907,760,9907,760,9908,060,9908,060,9908,360,9908,360,9908,660,9908,660,990دارایی هاي ثابت مشهود
624,821624,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,8212,064,821سرمایه گذاري هاي بلند مدت

19,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,35019,350داراییهاي نامشهود
702,383702,383702,383702,383702,383702,383702,383702,3831,302,3831,302,3831,302,3831,302,3831,302,3831,302,3832,302,3832,302,383سایر دارایی ها

7,307,5447,307,5449,647,5449,647,5449,947,5449,947,54410,247,54410,247,54411,147,54411,147,54411,447,54411,447,54411,747,54411,747,54413,047,54413,047,544جمع دارایی هاي غیر جاري
20,817,41917,922,42121,060,27021,341,54722,714,14923,137,93223,615,80023,936,16822,844,05323,447,49224,886,81925,553,03426,031,18426,917,67425,414,56026,258,578جمع دارایی ها

بدهی هاي جاري:
1,752,7901,203,3271,366,5011,088,9731,788,9971,611,9051,921,8731,578,5901,354,6131,231,6271,629,1231,506,1361,959,9301,994,4451,848,8771,778,145حسابهاي پرداختنی تجاري

1,168,1761,668,1761,168,1761,006,0101,168,1761,006,0101,168,1761,006,0101,168,1761,006,0101,168,1761,006,0101,168,1761,006,0101,168,1761,006,010سایرحسابها و اسناد پرداختنی
975,942975,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942475,942پیش دریافت ها
471,079593,008510,425552,194426,224547,724446,705568,205347,887469,387492,096613,596502,385623,885353,337474,837ذخیره مالیات

1,814,5701,814,5701,793,7331,814,5702,974,2603,037,9563,395,8323,522,3033,247,6313,353,1784,692,7475,070,3195,188,3895,628,7355,019,3185,438,740سود سهام پرداختنی
3,024,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,00003,000,0000تسهیالت مالی دریافتی

9,206,5576,255,0238,314,7774,937,6899,833,5996,679,53710,408,5287,151,0509,594,2496,536,14311,458,0848,672,00312,294,8219,729,01711,865,6519,173,674جمع بدهی هاي جاري

بدهی هاي غیر جاري:
1,431,2201,431,2201,574,3421,574,3421,731,7761,731,7761,904,9541,904,9542,095,4492,095,4492,304,9942,304,9942,535,4942,535,4942,789,0432,789,043ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

1,431,2201,431,2201,574,3421,574,3421,731,7761,731,7761,904,9541,904,9542,095,4492,095,4492,304,9942,304,9942,535,4942,535,4942,789,0432,789,043جمع بدهی هاي غیر جاري
10,637,7777,686,2439,889,1196,512,03111,565,3758,411,31312,313,4829,056,00411,689,6988,631,59213,763,07810,976,99714,830,31512,264,51014,654,69411,962,717جمع بدهی ها

5,040,0005,040,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,0005,040,0008,064,000سرمایه       
504,000504,000504,000806,400504,000806,400504,000806,400504,000806,400504,000806,400504,000806,400504,000806,400اندوخته قانونی
1,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,7851,785سایر اندوخته ها

4,633,8574,690,3935,625,3665,957,3315,602,9895,854,4355,756,5346,007,9795,608,5695,943,7155,577,9565,703,8525,655,0845,780,9795,214,0815,423,676سود انباشته
10,179,64210,236,17811,171,15114,829,51611,148,77414,726,62011,302,31914,880,16411,154,35414,815,90011,123,74114,576,03711,200,86914,653,16410,759,86614,295,861جمع حقوق صاحبان سهام

20,817,41917,922,42121,060,27021,341,54722,714,15023,137,93323,615,80023,936,16822,844,05323,447,49224,886,82025,553,03426,031,18426,917,67425,414,55926,258,578جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

سال 1402

دارایی هــــــا 

بدهی هــــــا

حقوق صاحبان سهام

تـرازنـامـه پیش بینی شده  (مبالغ : میلیون ریال )
سال 1401سال 1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال 1395
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  عوامل ریسکتحلیل  -3

 سـت یبا یگذاران م هیهمراه است. سرما یتیبا اهم يسکهایبا ر يشنهادیپ هیسرما شیدر طرح موضوع افزا يگذار هیسرما
. دهنـد  قـرار  نظرقسمت را  مـد  نیشرکت عوامل مطرح شده در ا نیدر ا يگذار هیدرخصوص سرما يریگ میاز تصم شیپ

 يو سودآور اتیبر عمل يگذار رینحوه تاث کیسود به تفک اتنوسانگذار در  ریتاث تیبا اهم يسکهایعوامل ر یستیبا نبنابرای
بعنـوان   ریز يحاکم بر بازار محصوالت، شاخصها طیو لحاظ گردد. با توجه به نوع صنعت و شرا یشرکت بطور کامل بررس

  شود. یشرکت در نظر گرفته م سکیر
  
  عوامل ریسک مرتبط با محیط فعالیت و ویژگیهاي صنعت -1-3

 زاتیـ تجه ،یسـاختمان، لـوازم خـانگ    ل،یـ اتومب ریـ نظ یدر مـوارد مختلفـ   ییایمیو شـ  یمیصنعت پتروشـ  کاربرد محصوالت
باشـد.   یفـوق الـذکر مـ    ياز بخشها کیصنعت به تقاضا در هر  نیا یوابستگ زانیتواند نشان دهنده م یو ... م یکیالکترون

ـ کشورها و قدرت خر يبا رشد اقتصاد میتقاضا نسبت مستق دارد. لـذا کـاهش تقاضـا، بحـران و رکـود       د مصـرف کننـدگان  ی
 طیتوانند بر شرا یهستند که م ینفت خام مجموعه عوامل یجهان متیق راتییمنطقه و تغ يمازاد عرضه در بازارها ،ياقتصاد
  داشته باشند. یقابل توجه ریمحصوالت تأث نیا یمصرف جهان يبازارها

  

  ریسک تجاري ناشی از رقابت در صنعت پتروشیمی -2-3
کـاهش   جـه یدر جهان و در نت یمیپتروش يواحدها تیظرف شیدر داخل کشور، افزا یمیشدن بازار پتروش یتعداد رقبا و رقابت

 ئـت یه نیشرکت نام بـرد. بنـابرا   یرقابت يها سکیر نیاز مهمتر توان یخوراك را م نیرقابت در بعد تام شیصادرات و افزا
 افـت ینمـوده و بـا در   يرا رتبـه بنـد   انیمشـتر  ،يموقع در مبادالت تجـار  هو ب قیدق یابیضمن بازار دنمای یتالش م رهیمد

  کاهش دهد. زیمحصوالت را ن ياز فروش اعتبار یناش سکیر یبانک يضمانتنامه ها
  

  مین مواد اولیهأریسک ت -3-3
شرکت (نفتا) بوده  ازیمورد ن هیمواد اول یکننده اصل نیکه در سنوات قبل تاماراك و اصفهان( يشگاههایپاال ریسنوات اخ یط

داده اند  لیبه شرکت تحو يکمتر ينموده و نفتا لیتبد نیخود را عمدتاً به بنز يدیتول ينفتا ن،یکشور به بنز ازین لیاند) بدل
 استیس ياست که با توجه به اجرا دهیکشور گرد يشگاههایپاال ریخود از سا ازیمورد ن هیاول وادم نیو لذا شرکت ناچار به تام

است که شـرکت   ییسکهایر نیاز مهمتر یکیمجتمع همواره  ازیخوراك مورد ن نیتام  شگاهها،یاز نفتا در آن پاال نیبنز دیتول
در خصـوص   ییبا نرخ ارز آزاد (که زمزمه هـا  یمیپتروش يشدن طرح فروش نفتا به شرکتها ییبا آن مواجه است.مضافا اجرا

 ينفتا و از سو دیجهت خر ازیموردن ینگینقد نیسو شرکت را با مشکل تام کیباشد) از  یطرح در کشور مطرح م نیا ياجرا
سود،  حظه) با کاهش قابل مالیمواد مصرف نهیهز شیاز افزا یناش( يدیتمام شده محصوالت تول يباال رفتن بها لیبدل گرید

  مواجه خواهد نمود.
  

  آب سکیر -4-3
هزار متـر   18از  شیروزانه شرکت به ب ازیبا توجه به ن ریاخ يدر سال ها یکمبود منابع آب در منطقه همراه با وقوع خشکسال

  باشد. یشرکت م نیعمده و مهم ا يها سکیاز ر یکی تیمکعب آب جهت ادامه فعال
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  نقدینگیریسک  -5-3
 يو نتواند پرداختها دهیخود دچار ضعف گرد یمال يگردد که بنگاه در پرداخت ها یم تیحائز اهم ییاز آنجا ینگینقد سکیر

 ایخود در نظر نگرفته باشد و  يپرداختها يبرا یکاف رهیمهم خواهد بود که بنگاه ذخ یزمان نیخود را به موقع انجام دهد که ا
ـ خصوص همواره برنامه ر نینکرده باشد که در ا ینیب شیپ ازیمورد ن يرداختهاخود را متناسب با پ یآت يافتهایدر بلنـد   يزی

گزارش و صـرف   نیموضوع ا هیسرما شیعدم انجام افزا کنیشرکت بوده است ل نیا يمناسب راهگشا يمدت و بودجه بند
  مواجه خواهد نمود. ینگیشرکت را با مشکل نقد  موجود جهت پرداخت مطالبات سهامداران بابت سود سهام، ینگینقد
  
  

  نرخ ارز يساز کسانی استینرخ ارز و س اتنوسان سکیر -6-3
از نوسانات  یناش سکیرا به خود مشغول نموده است ر يمختلف اقتصاد يکه همواره ذهن فعاالن بخش ها یاز جمله مسائل

را  ياریمنـافع بسـ   ایتواند خسارات  یمهم م نیباشد و عموماً ا ینرخ ارز م يساز کسانیاز  یناش سکیر نینرخ ارز و همچن
 کـه یدر حال دینما یخود را با نرخ ارز آزاد به خارج از کشور صادر م صوالتشازند مح یمی. شرکت پتروشدیبه شرکت وارد نما

 يسـاز  کسانی استیس يو لذا نوسانات نرخ ارز خصوصاً اجرا دینما یم نیتام يخود را با نرخ ارز مبادله ا ازیمورد ن هیمواد اول
شـرکت   يسـودآور  زانیبر م تاًیو نها حصوالتتمام شده م يبها  ه،یمواد اول دیخر يبها فروش محصوالت،  يبر بها  نرخ ارز،

  اثرات مخرب تر خواهد بود. نینرخ ارز ا يساز کسانی استیموثر خواهد بود که در خصوص س
  
  

  و فرآیندها ریسک تکنولوژي -7-3
واحـدها و   یاتیـ و ح یاصـل  زاتیـ مجتمـع و اسـتهالك تجه   يدیو تول ياقتصاد تیاز دو دهه از فعال شیبا توجه به گذشت ب

موضـوع   ،يساده تر و کـاهش مصـرف انـرژ    يکار يها ندیبه روز، فرآ يها يبا تکنولوژ بیرق يظهور شرکت ها نیهمچن
ادامـه   يهـا  سـک ینامتناسب از جمله ر یو ساختار مال دیتول يندهایو فرآ يتکنولوژ زات،یبودن مجتمع به لحاظ تجه یمیقد
  باشد. یشرکت م تیفعال
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 نویسی سهام پذیره -4
  
  

  تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه وجود حقنحوة عمل ناشر در صورت  -1-4

پتروشیمی شـازند (سـهامی   شرکت ، افزایش سرمایهنویسی نشده) ناشی از تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهوجود حقدر صورت 
  .اقدام نماید اوراق بهادار تهرانبورس طریق  است نسبت به عرضۀ عمومی آن ازموظف  عام)

  
  
  

  نویس مشخصات متعهد پذیره -2-4
نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شـده   منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیرهبهو  رت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایهدر صو

هـاي  تقدمحقمتعهد گردیده تا نسبت به خرید کل (سهامی عام)  سرمایه گذاري گروه توسعه ملیشرکت ، جهت عرضۀ عمومی
متعهـد  مشخصـات   عرضۀ عمومی اقدام نمایـد. مهلت روز پایانی  5حداکثر ظرف مدت  نویسی نشده)استفاده نشده (سهام پذیره

  :باشده شرح جدول زیر میبنویسی  پذیره
  

  میزان تعهدات  نوع قرارداد  موضوع فعالیت  شخصیت حقوقی  نام متعهد
  سرمایه گذاريشرکت 

خرید تمامی سهام   متعهد پذیره نویسی  سرمایه گذاري  سهامی عام  گروه توسعه ملی
  پذیره نویسی نشده

  
  الزم بذکر است شرکت از بابت قبول سمت متعهد پذیره نویسی هیچگونه هزینه اي متحمل نمی گردد. •

  
  استفاده نشده  تقدمحق وجوه ناشی از فروش خصوصنحوة عمل ناشر در  -3-4

نویسـی  هاي اسـتفاده نشـده (سـهام پـذیره    تقدمحقوجوه حاصل از فروش موظف است  پتروشیمی شازند (سهامی عام)شرکت 
نزد مرجـع ثبـت    هپس از ثبت افزایش سرمای بالفاصلههاي یاد شده، تقدمهاي مرتبط با فروش حقنشده) را پس از کسر هزینه

  منظور نماید.هاي استفاده نشده تقدمبه حساب بستانکاري دارندگان حق ها،شرکت
  
  
  
  

  
 سایر اطالعات با اهمیت -5

  
اطالعات بیشتر به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میردامـاد،  سهامداران و سرمایه گذران محترم می توانند جهت کسب 

تمـاس   021-82122079و2259و2266، همکف، امور سهام شرکت مراجعه و یا با شماره تلفـن هـاي:   68خیابان تابان، شماره 
      sharak@arpc.irترونیـک امـور سـهام شـرکت:     پسـت الک  www.arpc.irحاصل فرمایند. نشانی وب سایت شـرکت:  

   می باشد.
  

26 

http://www.arpc.ir
mailto:sharak@arpc.ir

