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1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

بند مقدمه

ترازنامه هاي تلفیقي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریورماه 1391 و صورتهاي سود و زیان، سود وزیان جامع و جریان وجوه نقد تلفیقي گروه و شرکت براي دوره میاني شش  ماهه منتهي به تاریخ مزبور،  - .1

همراه با یادداشتهاي توضیحي یک تا 37 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. . مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره اي با هیئت مدیره شرکت است و مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده، براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند مسئولیت حسابرس

3. دامنه بررسي اجمالي

به استثناي محدودیت هاي مندرج در بندهاي 3 و 5 ، بررسي اجمالي این سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولین امور مالي و  2-

حسابداري و بکارگیري روشهاي تحلیلي وسایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتیجه ، این سازمان نمي تواند اطمینان یابد ازهمه موضوعات مهمي که معمول 

درحسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي شود و از این رو،اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(به هیئت مدیره
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4. مباني اظهارنظر مشروط

مبلغ 229 میلیارد ر از مانده حسابهاي دریافتني و پیش پرداختهاي شرکت اصلي )یادداشتهاي  توضیحي 7 ، 8 و 10( از سنوات قبل نقل شده که بازیافت آنها مشخص نبوده و از بابت آنها مبلغ 100 میلیارد ر ذخیره مطالبات  - 3

مشکوک الوصول در حسابها منظور گردیده است. به دلیل عدم کفایت اطلعات و شواهد موجود، تعیین میزان ذخیره مورد نیاز از این بابت، براي این سازمان امکان پذیر نمي باشد.

شرکت جهت تعهدات ناشي از بازنشستگي پیش از موعد کارکنان )بشرح یادداشت توضیحي 10-4(، ذخیره اي در حسابها اعمال ننموده است. درصورت تأمین ذخیره مورد نیاز، سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 432 میلیارد ر کاهش  - 4 .5

و حسابهاي پرداختني کوتاه مدت و بلندمدت بترتیب به مبالغ 36 میلیارد ر و 396 میلیارد ر افزایش مي یابد.

محاسبه ارزش ویژه سرمایه گذاري در شرکت پترو شیمیران )شرکت وابسته( به مبلغ 722/6 میلیارد ر براساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت مزبور صورت گرفته است. )یادداشت توضیحي 1-12( مضافا  صورتهاي مالي  - 5 .6

شرکت بین المللي بازرگاني توسکا )شرکت تلفیق شده( که جمع دارائیها،  بدهیها و حقوق صاحبان سهام آن درتاریخ ترازنامه بترتیب مبالغ 100/4 میلیون درهم )معادل 652/5 میلیارد ر(،  86/2 میلیون درهم )معادل 559/9 میلیاردر( و 14/2 

میلیون درهم )معادل 92/6 میلیارد ر( مي باشد، حسابرسي نشده است. با توجه به مراتب فوق،  تعیین تعدیلت احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش،  براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

8. ابهام

براساس برگهاي تشخیص و قطعي صادره،  مالیات عملکرد شرکت اصلي براي سنوات 1383 الي 1389 )بعلت عدم قبول معافیت مربوط به اندوخته طرح و توسعه،  معافیت صادراتي بنزین پیرولیز و برگشت برخي هزینه ها( و با احتساب  7-

جرائم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهاي مستقیم )به مبلغ 267 میلیاردر(،  جمعا  بالغ بر 720 میلیارد ر بیش از مالیات ابرازي شرکت،  تعیین گردیده است. شرکت ضمن اعتراض به برگهاي تشخیص و قطعي صادره و طرح موضوع در 

هیأت هاي حل اختلف مالیاتي موضوع مواد 250 و 251 قانون مالیاتهاي مستقیم، مبلغ 337 میلیارد ر ذخیره درحسابها منظور نموده و جهت مابه التفاوت، به مبلغ 383 میلیاردر ذخیره اي در حسابها منظور نگردیده است. با توجه به مراتب 

فوق،  تعیین تعدیلت لزم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به رسیدگي و اظهارنظر قطعي مقامات مالیاتي مي باشد.

شرکت اصلي در دوره مالي مورد گزارش جمعا  مقدار 573ر416 تن نفتا از پالیشگاههاي داخلي )پالیشگاه اصفهان 967ر284 تن، پالیشگاه اراک 045ر57 تن، پالیشگاه آبادان 504ر60 تن و پالیشگاه شیراز 057ر14 تن(  - 8 .9

خریداري و بهاي آن بصورت ریالي با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي )هر دلر 260ر12 ر( به مبلغ 659ر4 میلیاردر بر اساس قراردادهاي في مابین و صورتحسابهاي صادره توسط فروشندگان، پرداخت و یا در حسابها منظور شده است. 

بر اساس صورتجلسه شماره 122304-91/1د-پ-پ مورخ 1391/9/25 شرکت ملي پالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران و به استناد بخشنامه شماره 7042/ص/م مورخ 1391/7/11 وزیر نفت، مقرر گردید در رابطه با نحوه وصول مابه 

التفاوت نرخ نفتاي مصرفي توسط شرکتهاي پتروشیمي که در شش ماهه اول سال 1391 به جاي مصرف داخلي به خارج صادر گردیده، کارگروهي به ریاست معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري تشکیل و نسبت به بررسي و 
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اعلم نظر آني اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق آثار مالي ناشي از تعدیلت احتمالي منوط به تشکیل کارگروه مزبور و تصمیمات متخذه توسط مقامات ذیصلح مي باشد.

 .11

شرکت فرعي پتروشیمي اردبیل درتاریخ 1385/11/28 به منظور تولید اوره با ظرفیت سالنه 075ر1 هزار تن و آمونیاک با ظرفیت سالنه 680 هزار تن )سرمایه فعلي 180 میلیارد ر( و شرکت نفت نیک قشم درتاریخ 1382/12/14  10-

جهت پالیش میعانات گازي با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز )سرمایه فعلي 308/7 میلیارد ر( تأسیس گردید. هزینه اجراي طرحهاي مزبور طبق آخرین برآوردها درسال 1390،  بترتیب 068ر11 میلیارد ر )نرخ برابري هردلر 260

ر12 ر( و 037ر13 میلیارد ر )نرخ برابري هر دلر 800ر10 ر( و دوره اجراي هریک 4 سال برآورد گردیده است. تا تاریخ این گزارش با توجه به مدت زمان سپري شده، مبالغ ارزي و ریالي طرح تأمین نشده و قراردادهاي خرید 

دانش فني و تجهیزات بطورکامل جهت اجراي طرحهاي مزبور مبادله و اجرائي نشده است. مضافا  با توجه به افزایش شدید نرخ ارز،  هزینه هاي اجراي طرحهاي مزبور به میزان قابل ملحظه اي افزایش خواهد یافت. 

اظهار نظر مشروط

7. نتیجه گیري مشروط

براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثناي آثار تعدیلتي که احتمال  در صورت نبود محدودیت هاي مندرج در بندهاي 3 و 5 ضرورت مي یافت، این سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه  - 6

مطلوب صورتهاي مالي میان دوره اي یاد شده، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

10. تأکید برمطلب خاص

با عنایت به یادداشت توضیحي 1-5، وجوه نقد ارزي شرکت اصلي )معادل 667 میلیاردر( داراي منشأ داخلي بوده و با توجه به اینکه بانکهاي عامل صرفا  معادل ریالي آن را به نرخ ارز مرجع بانک مرکزي پرداخت نموده و یا امکان  - 9

انتقال آن از طریق حواله ارزي به سایر بانکها به منظور پرداخت بدهیهاي ارزي امکانپذیر مي باشد، تسعیر نگردیده است. در این رابطه مانده حساب تسهیلت مالي دریافتي شامل مبلغ 042ر415ر13 یورو )معادل 207 میلیاردر( بدهي به 

صندوق توسعه ملي و مبلغ 186ر032ر7 یورو بدهي به صندوق ذخیره ارزي )معادل 113 میلیاردر( با توجه به اینکه از محل وجوه نقد ارزي قابل تسویه مي باشند نیز تسعیر نگردیده است )یادداشتهاي توضیحي 2-19 و 19-3(.

30آذر1391تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

10:29:59 1391/10/24 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

10:53:18 1391/10/24 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

11:11:59 1391/10/24 ناصر توكلی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1391/06/311390/12/291391/06/311390/12/29

بدهیهاداراییها

1,359,282776,37275 )12(3,548,9574,039,129      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 654,192647,8801      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

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

1,109,1681,117,967)1( 528,886528,9650      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

289,841329,738)12( 782,726619,90226      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,788,6602,370,23818 638,767268,783138      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

994,811425,091134 1,283,25244,4362788      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

6,541,7625,019,40630 7,436,7806,149,09521جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,179,6721,179,6720 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

3,666,4803,754,162)2( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 365,381311,81517      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 365,381311,81517جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 7,802,1616,460,91021جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

167,665154,0719       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

2,431,6332,324,6165      سود )زیان( انباشته

5,013,8175,087,905)1( 3,753,4183,646,4013جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

11,555,57910,107,31114 11,555,57910,107,31114جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1390/12/29منتهی به1391/06/311390/06/31

6,273,49612,916,130 25 7,813,864 فروش

)5,041,807()10,459,862( 14 )5,733,900( بهای تمام شده كالی فروش رفته

1,231,6892,456,268 69 2,079,964 سود )زیان( ناخالص

)614,609()1,079,603( )5( )584,859( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

)12,617(257,924 -- 207,124 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

604,4631,634,589 182 1,702,229 سود )زیان( عملیاتی

)90,651()68,100( )73( )24,246( هزینه های مالی

6,33129,281 1083 74,910 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

81,344200,043 )37( 51,590 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

601,4871,795,813 200 1,804,483 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

601,4871,795,813 200 1,804,483 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)116,321()366,009( 225 )377,466( مالیات

485,1661,429,804 194 1,427,017 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

2,159,9783,104,616 74 3,751,633 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

1,379,9782,324,616 76 2,431,633 سود انباشته در پایان دوره مالی

4041,192 194 1,189 سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,200,0001,200,000 0 1,200,000 سرمایه

611 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 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

711 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 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1391/06/31حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1390/06/311390/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

129,523)1.09(67,53368,275تن پروپیلن

104,95397,2757.89183,239تن بنزین خام

3,455)5.58(1,7101,811تن هیدروژن

28,726)46.57(7,64014,300تن رافینت )بوتاداین(

48,16045,4835.8988,165تن پلي اتیلن سنگین

35,88634,1545.0766,085تن پلي اتیلن سبک خطي

23,67815,12656.5431,337تن بوتاداین

13,7137,64879.3012,481تن اسید استیک

17,42416,2667.1231,980تن وینیل استات

128,117)7.98(59,30564,449تن اتیلن اکساید

116,198)10.67(51,23157,353تن اتیلن گلیکول

65,166)2.27(32,38433,136تن دو اتیل هگزانول

11,30710,7135.5421,369تن اتواکسیلتها

6,451)1.57(3,3163,369تن بوتن یک

81,927)0.40(43,93744,115تن پلي پروپیلن

15,69215,1573.5330,331تن پلي بوتاداین

286,519)0.43(150,582151,237تن اتیلن

41,97740,0694.7677,563تن هیدروکربور 4 کربنه

811 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 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

15,69711,82132.7922,666تن سي . اف . او

114,599108,3865.73203,148تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

17,37117,0092.1333,409تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

878,095857,1522.441,647,855 جمع

911 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 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 6 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1391/06/311390/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1390/12/29منتهی به

02720.00272تنپروپیلن

86,967)7.87(42,68846,333تنپلي اتیلن سنگین

65,446)4.80(32,00633,621تنپلي اتیلن سبک خطي

28,726)34.91(8,94613,743تنبوتاداین

715154364.29225تناسید استیک

16,86116,1154.6331,785تنوینیل استات

5,922)12.30(2,7453,130تناتیلن اکساید

117,953)22.01(49,63563,644تناتیلن گلیکول

32,09832,0140.2664,366تندو اتیل هگزانول

10,6057,90634.1420,664تناتواکسیلتها

3,106)90.82(1731,884تنبوتن یک

82,338)6.76(38,82441,640تنپلي پروپیلن

30,749)20.16(11,92814,940تنپلي بوتاداین

1,715)3.02(931960تنمتفرقه

7,6406,28921.4810,075تنهیدروکربور 4 کربنه

15,79511,45837.8522,048تنسي . اف . او

111,308102,4808.61193,120تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

31,119)28.11(10,64414,806تنترکیبات آلي نیتروژن دار

796,596)4.34(393,542411,389جمع

1011 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 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 100225شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 6 ماهه 

1391/06/311390/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1390/12/29 منتهی به

03,4390.003,439میلیون رپروپیلن

1,158,583868,82933.351,683,224میلیون رپلي اتیلن سنگین

712,768529,56334.601,106,241میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

269,834)27.13(94,030129,032میلیون ربوتاداین

3,8071,694124.732,380میلیون راسید استیک

289,943213,08436.07433,097میلیون روینیل استات

58,84158,1081.26111,827میلیون راتیلن اکساید

1,614,708)9.38(710,206783,743میلیون راتیلن گلیکول

749,458627,74619.391,261,419میلیون ردو اتیل هگزانول

165,06491,28180.83270,937میلیون راتواکسیلتها

71,928)88.79(4,63141,322میلیون ربوتن یک

900,126784,64614.721,564,684میلیون رپلي پروپیلن

1,414,655)4.52(642,137672,562میلیون رپلي بوتاداین

5,0221,775182.933,799میلیون رمتفرقه

112,76756,019101.30106,142میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

134,87268,82095.98142,594میلیون رسي . اف . او

1,704,2091,088,12956.622,256,370میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

367,400253,70444.81598,852میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

7,813,8646,273,49624.5512,916,130جمع

1111 از


