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

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 72517شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( )"شرکت اصلي"( شامل ترازنامه ها به تاریخ  29 اسفند  1390 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 

1 تا 36  توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسوولیت تهیه صورتهاي مالي یادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیأت مدیره شرکت اصلي است. این مسوولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها، عاري از 

تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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

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

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

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

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

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت اصلي، کافي و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانوني مسوولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت اصلي و سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(به مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. همانگونه که در یادداشت هاي توضیحي 10-4 و 3-27 پیوست صورتهاي مالي منعکس گردیده، براساس رویه فعلي که به تصویب مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 31 خرداد 1385 رسیده، شرکت اصلي وجوه پرداختي بابت 

مستمري کارکنان بازنشسته زودتر از موعد را در زمان پرداخت به عنوان هزینه دوره در حسابها منظور مي نماید. لیکن جهت کل مستمري قابل پرداخت به کارکنان مزبور در تاریخ ترازنامه تا رسیدن آنان به شرایط بازنشستگي عادي که حدودا  

بالغ بر 395 میلیارد ر مي شود هیچگونه ذخیره اي در دفاتر منظور نگردیده است. به نظر این موسسه، در صورت اعمال تعدیلت مورد لزوم، سرفصل بدهیها و سود انباشته ابتداي سال هر کدام به ترتیب به همین مبلغ افزایش و کاهش خواهد 

یافت.

5. همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-1-12 پیوست صورتهاي مالي شرح داده شده، سهم گروه از سود شرکت وابسته به مبلغ 166 میلیارد ر براساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده آن شرکت، با بکارگیري روش ارزش ویژه در 

صورتهاي مالي تلفیقي شناسایي شده است. بدلیل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت وابسته، تعیین تعدیلت احتمالي مورد لزوم نسبت به صورتهاي مالي تلفیقي گروه در حال حاضر براي این مؤسسه امکانپذیر نیست.

6. داراییهاي ثابت مشهود به شرح یادداشت توضیحي 11 پیوست صورتهاي مالي شامل مبلغ 41 میلیارد ر پرداختهاي شرکت اصلي به یکي از پیمانکاران بابت بخشي از مبلغ قرارداد منعقده جهت خرید دانش فني، انجام کارهاي مهندسي و خرید 

خدمات و نیز مبلغ 26 میلیارد ر سایر مخارج انجام شده بابت طرح هاي در دست اجرا است. براساس مدارک و مستندات موجود، شرکت اصلي این طرح را به دلیل ایرادات موجود در مدارک تحویل شده توسط پیمانکار متوقف نموده و در حال 

انجام بررسیهاي تکمیلي جهت تصمیم گیري در خصوص توقف، جایگزیني یا ادامه طرح با شرکت مزبور است. از اینرو، اظهارنظر در خصوص قابلیت بازیافت پرداختها و مخارج انجام شده طرح مزبور جمعا  به مبلغ 67 میلیارد ر و همچنین 

اثرات ناشي از ادعاي احتمالي پیمانکار در خصوص مبالغ پرداخت نشده طبق قرارداد منعقده، حدودا  به میزان 105 میلیارد ر، در حال حاضر براي این موسسه امکان پذیر نیست.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي یادشده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند 

1390 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

8. همانگونه که در یادداشتهاي توضیحي 4-1 و 5-1 پیوست صورتهاي مالي درج گردیده، عملیات اجرایي طرح هاي پتروشیمي اردبیل و پالیش نفت نیک قشم تاکنون به گونه اي فعالنه آغاز نگردیده است. افزون بر این، مدت قرارداد اجاره زمین 

مجتمع پتروشیمي اردبیل با اداره کل منابع طبیعي استان اردیبل در سال 1389 به اتمام رسیده لکن با وجود درخواست شرکت مزبور، قرارداد اجاره تاکنون تمدید نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 1- 36 پیوست صورتهاي مالي، بعنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت اصلي به اطلع این موسسه رسیده، 

مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده است. مضافا  نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور  با 

شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

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

به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به مورد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نگردیده است.
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12اردیبهشت1391تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی تدوین و همکاران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

18:31:36 1391/02/13 شیرین زهیر شریک موسسه تدوین و همکاران

18:38:02 1391/02/13 احمد ثابت مظفری 800186مدیر موسسه تدوین و همکاران
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1390/12/291389/12/291390/12/291389/12/29

بدهیهاداراییها

782,786220,339255 4,101,5552,867,94243      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 )57(856,3912,011,418      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

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

857,1911,735,390)51( 482,234326,70548      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

650,381612,0106 668,246300,573122      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,370,2381,747,28736 )84(144,444889,008      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

473,435337,08540 )2(44,43645,526      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

5,134,0314,652,11110 )2(6,297,3066,441,172جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,219,6721,084,28612 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,754,1623,779,318)1( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 311,815252,01024      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 311,815252,01024جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )1(6,609,1216,693,182جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

147,657174,064)15(       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

1,200,0001,200,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

120,000120,0000      اندوخته قانونی

1,7851,7850      اندوخته طرح و توسعه

2,324,6161,674,81239      سود )زیان( انباشته

5,121,4915,037,6682 3,646,4012,996,59722جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

10,255,5229,689,7796 10,255,5229,689,7796جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  سال مالی 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29منتهی به1390/12/291389/12/29

8,640,3688,640,368 49 12,916,130 فروش

)7,087,752()7,087,752( 48 )10,459,862( بهای تمام شده كالی فروش رفته

1,552,6161,552,616 58 2,456,268 سود )زیان( ناخالص

)590,617()590,617( 82 )1,077,159( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

00 -- 264,681 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

961,999961,999 71 1,643,790 سود )زیان( عملیاتی

)94,096()94,096( )28( )68,100( هزینه های مالی

00 -- 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

180,106180,106 24 222,567 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

1,048,0091,048,009 72 1,798,257 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

1,048,0091,048,009 72 1,798,257 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)172,153()172,153( 113 )366,009( مالیات

875,856875,856 64 1,432,248 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

2,000,9562,000,956 )16( 1,674,812 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

2,000,9562,000,956 )16( 1,674,812 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

2,876,8122,876,812 8 3,107,060 سود قابل تخصیص

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)1,200,000()1,200,000( )35( )780,000( سود سهام مصوب مجمع

)2,000()2,000( 22 )2,444( پاداش هیات مدیره

1,674,8121,674,812 39 2,324,616 سود انباشته در پایان دوره مالی

730730 64 1,194 سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,000 0 1,200,000 سرمایه
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آمار تولید و فروش
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مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1390/12/29حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی

1389/12/291389/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

129,523125,5273.18125,527تن پروپیلن

183,239168,9008.49168,900تن بنزین خام

3,4553,2835.243,283تن هیدروژن

28,72623,04224.6723,042تن رافینت )بوتاداین(

88,16584,9503.7884,950تن پلي اتیلن سنگین

66,08562,7205.3762,720تن پلي اتیلن سبک خطي

31,33727,49013.9927,490تن بوتاداین

23,456)46.79(12,48123,456تن اسید استیک

32,958)2.97(31,98032,958تن وینیل استات

128,117114,10812.28114,108تن اتیلن اکساید

116,198109,0476.56109,047تن اتیلن گلیکول

65,16659,11210.2459,112تن دو اتیل هگزانول

21,36919,6428.7919,642تن اتواکسیلتها

6,4515,77311.745,773تن بوتن یک

81,92780,9381.2280,938تن پلي پروپیلن

30,33127,7799.1927,779تن پلي بوتاداین

286,519273,1144.91273,114تن اتیلن

77,56371,5858.3571,585تن هیدروکربور 4 کربنه

710 از



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

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 72517شماره اطلعیه :

22,66620,51510.4920,515تن سي . اف . او

203,148156,01230.21156,012تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

33,40926,65725.3326,657تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

1,647,8551,516,6088.651,516,608 جمع

810 از



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

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 72517شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1390/12/291389/12/29

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1389/12/29منتهی به

351)22.51(272351تنپروپیلن

86,96783,6623.9583,662تنپلي اتیلن سنگین

65,44664,4101.6164,410تنپلي اتیلن سبک خطي

28,72623,02724.7523,027تنبوتاداین

896)74.89(225896تناسید استیک

34,405)7.62(31,78534,405تنوینیل استات

5,9225,5207.285,520تناتیلن اکساید

117,953105,33211.98105,332تناتیلن گلیکول

64,36658,8279.4258,827تندو اتیل هگزانول

20,66419,4776.0919,477تناتواکسیلتها

3,761)17.42(3,1063,761تنبوتن یک

82,33880,0022.9280,002تنپلي پروپیلن

30,74928,1359.2928,135تنپلي بوتاداین

1,715327424.46327تنمتفرقه

0160.0016تنپارافین کلره

12,761)21.05(10,07512,761تنهیدروکربور 4 کربنه

22,04820,3368.4220,336تنسي . اف . او

193,120160,00320.70160,003تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

31,11927,75812.1127,758تنترکیبات آلي نیتروژن دار

796,596729,0069.27729,006جمع

910 از



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

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 72517شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی سال مالی

1390/12/291389/12/29

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29 منتهی به

3,4393,09711.043,097میلیون رپروپیلن

1,683,2241,208,64739.271,208,647میلیون رپلي اتیلن سنگین

1,106,241818,62635.13818,626میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

269,834172,87756.08172,877میلیون ربوتاداین

5,396)55.89(2,3805,396میلیون راسید استیک

433,097359,55820.45359,558میلیون روینیل استات

111,82785,57130.6885,571میلیون راتیلن اکساید

1,614,708987,33563.54987,335میلیون راتیلن گلیکول

1,261,4191,004,93725.521,004,937میلیون ردو اتیل هگزانول

270,937176,11753.84176,117میلیون راتواکسیلتها

71,92867,2656.9367,265میلیون ربوتن یک

1,564,6841,122,83539.351,122,835میلیون رپلي پروپیلن

1,414,655831,96370.04831,963میلیون رپلي بوتاداین

3,799637496.39637میلیون رمتفرقه

0760.0076میلیون رپارافین کلره

106,14261,66272.1461,662میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

142,59485,32367.1285,323میلیون رسي . اف . او

2,256,3701,249,76780.541,249,767میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

598,852398,67950.21398,679میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

12,916,1308,640,36849.498,640,368جمع

1010 از


