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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1391/09/301390/12/291391/09/301390/12/29

بدهیهاداراییها

1,800,493776,372132 5,751,5794,039,12942      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 906,296647,88040      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

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

2,256,9731,117,967102 621,927528,96518      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

124,274329,738)62( )53(292,675619,902      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

3,133,5572,370,23832 432,799268,78361      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

630,299425,09148 508,99044,4361045      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

7,945,5965,019,40658 8,514,2666,149,09538جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,222,7321,179,6724 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,667,1633,754,162)2( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 375,407311,81520      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 375,407311,81520جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 8,889,6736,460,91038جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

166,147154,0718       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

2,790,1802,324,61620      سود )زیان( انباشته

5,056,0425,087,905)1( 4,111,9653,646,40113جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

13,001,63810,107,31129 13,001,63810,107,31129جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها

17 از



1,200,000 میلیون ریال 

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1390/12/29منتهی به1391/09/301390/09/30

9,030,34012,916,130 49 13,453,377 فروش

)7,195,232()10,459,862( 47 )10,544,902( بهای تمام شده كالی فروش رفته

1,835,1082,456,268 58 2,908,475 سود )زیان( ناخالص

)783,815()1,079,603( 13 )889,106( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

0257,924 -- 71,966 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

1,051,2931,634,589 99 2,091,335 سود )زیان( عملیاتی

)94,102()68,100( )50( )47,447( هزینه های مالی

029,281 -- 82,114 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

120,300200,043 )36( 76,399 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

1,077,4911,795,813 104 2,202,401 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

1,077,4911,795,813 104 2,202,401 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)223,547()366,009( 86 )416,837( مالیات

853,9441,429,804 109 1,785,564 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

1,674,8121,674,812 39 2,324,616 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

1,674,8121,674,812 39 2,324,616 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

2,528,7563,104,616 63 4,110,180 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

)780,000()780,000( 69 )1,320,000( سود سهام مصوب مجمع

00 -- 0 پاداش هیات مدیره

1,748,7562,324,616 60 2,790,180 سود انباشته در پایان دوره مالی

7121,192 109 1,488 سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,000 0 1,200,000 سرمایه

27 از



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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

37 از



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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1391/09/30حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1390/09/301390/12/29حسابرسی نشده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

102,16797,7694.50129,523تن پروپیلن

155,385138,89811.87183,239تن بنزین خام

3,455)0.31(2,6042,612تن هیدروژن

22,08621,5992.2528,726تن رافینت )بوتاداین(

71,27666,5417.1288,165تن پلي اتیلن سنگین

54,55348,20213.1866,085تن پلي اتیلن سبک خطي

31,337)3.35(22,51423,294تن بوتاداین

19,5889,99396.0212,481تن اسید استیک

24,20023,5332.8331,980تن وینیل استات

128,117)6.37(90,07496,206تن اتیلن اکساید

116,198)10.54(78,24487,458تن اتیلن گلیکول

65,166)3.38(47,81949,494تن دو اتیل هگزانول

17,79415,72613.1521,369تن اتواکسیلتها

6,451)7.41(4,9005,292تن بوتن یک

65,70162,6604.8581,927تن پلي پروپیلن

22,98222,9570.1130,331تن پلي بوتاداین

225,980217,3003.99286,519تن اتیلن

62,42257,7178.1577,563تن هیدروکربور 4 کربنه

47 از



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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

22,33417,26029.4022,666تن سي . اف . او

170,238153,81110.68203,148تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

25,21025,1460.2533,409تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

1,308,0711,243,4685.201,647,855 جمع

57 از



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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1391/09/301390/09/30

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1390/12/29منتهی به

02720.00272تنپروپیلن

86,967)9.01(60,27466,240تنپلي اتیلن سنگین

48,61644,5509.1365,446تنپلي اتیلن سبک خطي

28,726)51.37(10,50321,599تنبوتاداین

741171333.33225تناسید استیک

24,32823,5573.2731,785تنوینیل استات

5,922)8.59(4,1514,541تناتیلن اکساید

117,953)21.08(73,91093,654تناتیلن گلیکول

64,366)5.79(45,18047,959تندو اتیل هگزانول

17,65514,03625.7820,664تناتواکسیلتها

3,106)90.85(2072,262تنبوتن یک

82,338)4.65(56,51959,273تنپلي پروپیلن

30,749)2.86(20,43021,032تنپلي بوتاداین

1,5501,4248.851,715تنمتفرقه

12,9537,68768.5110,075تنهیدروکربور 4 کربنه

22,39716,76533.5922,048تنسي . اف . او

162,292147,08910.34193,120تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

25,39822,38913.4431,119تنترکیبات آلي نیتروژن دار

796,596)1.24(587,104594,500جمع

67 از



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

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1391/09/30 )حسابرسی نشده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 101849شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 9 ماهه 

1391/09/301390/09/30

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1390/12/29 منتهی به

03,4390.003,439میلیون رپروپیلن

1,867,6401,249,79849.441,683,224میلیون رپلي اتیلن سنگین

1,372,254712,17992.681,106,241میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

269,834)43.94(111,515198,915میلیون ربوتاداین

4,0361,845118.752,380میلیون راسید استیک

491,066317,64154.60433,097میلیون روینیل استات

95,80584,63413.20111,827میلیون راتیلن اکساید

1,305,7161,188,5629.861,614,708میلیون راتیلن گلیکول

1,274,849949,94634.201,261,419میلیون ردو اتیل هگزانول

285,962165,15073.15270,937میلیون راتواکسیلتها

71,928)89.02(5,64951,458میلیون ربوتن یک

1,650,6491,092,39251.101,564,684میلیون رپلي پروپیلن

1,213,461908,59733.551,414,655میلیون رپلي بوتاداین

8,2882,615216.943,799میلیون رمتفرقه

241,44672,500233.03106,142میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

200,593102,33496.02142,594میلیون رسي . اف . او

2,658,7121,543,66172.232,256,370میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

665,736384,67473.06598,852میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

13,453,3779,030,34048.9812,916,130جمع

77 از


