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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. -1ترازنامه هاي تلفیقي گروه و شرکت پتروشیمي شازند )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریورماه 1393 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقي گروه و شرکت و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه براي دوره میاني شش  ماهه 

منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي یک تا 40 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است. 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 دامنه بررسی اجمالی

2. -2به استثناي محدودیت هاي مندرج در بندهاي 7 الي 9، 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 

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 نتیجه گیری مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

پتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک(به هیئت مدیره
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3. مباني نتیجه گیري مشروط

3 -همانگونه که در یادداشت توضیحي 4-15 صورتهاي مالي منعکس شده است، شرکت اصلي طي دوره مورد گزارش بالغ بر مبلغ 593ر1 میلیاردر شامل مبلغ 560 میلیاردر هزینه مواد )بهاي حدود 24 هزار تن نفتاي مصرفي طي دوره 

راه اندازي از 1393/6/6 لغایت 1393/6/31 – حدود 43 درصد خوراک مصرفي( سوخت شده )Flare( و مبلغ 896 میلیاردر هزینه هاي دستمزد، سربار و سایر هزینه ها را تحت عنوان مخارج سرمایه اي در سرفصل سایر دارائیها 

با توجه به عدم وجود سیستم هزینه یابي مناسب و به دلیل عدم دسترسي به شواهد کافي و مناسب در خصوص میزان ضایعات غیر عادي و اوقات تلف شده کارکنان در دوره زماني تعمیرات، تعیین میزان تعدیلت و آثار آن بر  منظور نموده است. 

صورتهاي مالي مورد گزارش در شرایط حاضر براي این سازمان امکانپذیر نمي باشد.

4. 4 -کنترل هاي داخلي مناسب از جمله در خصوص موجودي مواد و کال و هزینه ها در شرکت اصلي به نحو اثر بخشي اعمال نمي شود و شناسایي و ثبت رویدادهاي مرتبط با موجودي ها و هزینه ها به موقع و به نحو صحیح صورت نمي گیرد )

از جمله عدم ثبت کاردکس انبار در خصوص مواد اولیه تولید و برخي محصولت تولیدي و خریداري شده و درنتیجه عدم امکان مقایسه مقادیر شمارش شده در پایان دوره / سال مالي با سوابق انبار(. علوه بر این همچنان که در یادداشت توضیحي 

34 صورتهاي مالي منعکس مي باشد، عمده مبالغ منعکس شده در حساب تعدیلت سنواتي، فاقد معیارهاي لزم جهت انعکاس در حساب تعدیلت سنواتي بوده و  باید در سود و زیان دوره جاري منعکس مي گردید

5. 5 -شرکت اصلي  جهت تعهدات ناشي از بازنشستگي پیش از موعد کارکنان )بشرح یادداشت توضیحي

4-8(، ذخیره اي در حسابها اعمال ننموده است. درصورت تأمین ذخیره موردنیاز، سود انباشته ابتداي دوره به مبلغ 933 میلیارد ر کاهش و حسابهاي پرداختني کوتاه مدت، حسابهاي پرداختني بلندمدت و سود دوره مالي مورد گزارش بترتیب به مبالغ 

83 میلیارد ر ، 788 میلیاردر و 62 میلیارد ر افزایش مي یابد.

6. 6 -درسال 1392 شرکتهاي فروشنده مواد اولیه از بابت 5 درصد عوارض نوسازي خطوط لوله )موضوع بند 21-3 قانون بودجه سال 1392 کل کشور( مبلغ 179 میلیارد ر بابت 5 درصد و مبلغ 242  میلیارد ر بابت جریمه تأخیر در 

پرداخت، جمعا  مبلغ 421 میلیارد ر طي صورت حسابهاي ارسالي از شرکت اصلي مطالبه نموده اند که از این بابت ذخیره اي در حسابها منظور نگردیده است. اصلح حسابها از این بابت موجب کاهش سود انباشته ابتداي دوره و افزایش 

حسابهاي پرداختني تجاري، هر یک به مبلغ 421 میلیاردر مي گردد.

7. 7 -در دوره مالي مورد گزارش شرکت اصلي اقدام به فروش محصولت خود به سه شرکت خارجي )شرکتهاي اوستمان ترانزیت، جنرال تریدینگ و آتلنتیس با مدیریت واحد( به مبلغ 46 میلیون درهم )معادل 396 میلیاردر( نموده که از 

این بابت تا تاریخ این گزارش وجهي دریافت نشده و توافق نامه اي در خصوص زمانبندي و نحوه وصول بهاي فروش ارائه نگردیده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به سایر اطلعات و مدارک مورد نیاز، آثار احتمالي ناشي از موارد 

فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي این سازمان امکانپذیر نمي باشد.

8. 8 -صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي تلفیق شده که جمع دارائیها، بدهیها و درآمد آن به شرح ذیل است، حسابرسي نشده اند.

نام شرکت فرعینوع ارزدارائیهابدهیهادرآمد

مبلغ ارزي - میلیونمیلیارد ریالمبلغ ارزي - میلیونمیلیارد ریالمبلغ ارزي - میلیونمیلیارد ر

شرکت بازرگاني توسکادرهم4942240341670
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شرکت اي . پي . سیدرهم103883109933--

شرکت الدقمر عمان018/434843232

653ر1597ر188

مضافا  محاسبه ارزش ویژه سرمایه گذاري در شرکت پترو شیمیران )شرکت وابسته- یادداشت توضیحي الف-14( به مبلغ 983 میلیارد ر، براساس صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت مزبور، صورت گرفته است.

آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش،  براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

9. 9 -شرکت پالیش نفت آبادان و شرکت بازرگاني پتروشیمي )تأمین کننده مواد اولیه مصرفي( بابت تفاوت بهاي مواد اولیه ارسالي )ناشي از تفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله اي( به شرکت طي دوره 1391/7/1 الي 1391/9/30 به ترتیب مبلغ 

627 و 66 میلیارد ر، جمعا  مبلغ 693 میلیارد ر مطالبه نموده اند. شرکت با توجه به قراردادهاي منعقده و مکاتبات قبلي في مابین، ضمن اعتراض به آن، از این بابت ذخیره اي درحسابها منظور ننموده است )توضیح اینکه مابه التفاوت نرخ ارز 

مرجع و مبادله اي مواد اولیه دریافتي از 1391/10/1 به بعد جهت کلیه شرکتهاي تأمین کننده خوراک، محاسبه و درحسابها منظور گردیده است(. با توجه به موارد فوق و عدم ادعا توسط سایر شرکتهاي عمده تأمین کننده از این بابت و عدم دسترسي 

به شواهد و اطلعات کافي، آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

براساس بررسي اجمالي انجام شده به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنین به استثناي آثار تعدیلتي که احتمال  در صورت نبود محدودیت هاي مندرج در بندهاي 7 الي 9 ضرورت مي یافت، این سازمان به موردي که  10- .10

حاکي از عدم ارائه 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
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11. -11با عنایت به یادداشت توضیحي 1-2-14، شرکت نفت نیک قشم در تاریخ 1382/12/14 جهت پالیش و میعانات گازي تأسیس گردید. هزینه اجراي طرح مزبور بالغ بر 200ر1 میلیون  دلر بوده است. تاتاریخ این گزارش با توجه به 

مدت زمان سپري شده، مبالغ ارزي و ریالي طرح تامین نشده و قراردادهاي خرید دانش فني و تجهیزات جهت اجراي طرح، مبادله و اجرائي نشده است. مضافا  موافقت نامه مورخ 1389/10/14 با معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع 

هیدروکربوري و موافقت نامه مورخ 1389/10/22 با شرکت ملي نفت ایران در خصوص تخصیص خوراک میعانات گازي براي مدت 20 سال از تاریخ راه اندازي و شروع به کار رسمي پالیشگاه، مشروط بر این گردید که شرکت ظرف 

یکسال نسبت به اخذ تفاهم نامه تامین منابع مالي از بانکها و اخذ تفاهم نامه از صاحبان لیسانس اقدام نماید و در صورت عدم تحقق تعهدات توسط شرکت ، توافق نامه هاي مزبور حداکثر به مدت 6 ماه قابل تمدید بوده و در پایان مهلت مزبور از 

درجه اعتبار ساقط است . توافق نامه هاي یاد شده در دو نوبت هر یک به مدت 6 ماه تمدید شده و آخرین سررسید به تاریخ 1392/4/14 مي باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

12. -12با عنایت به یادداشت توضیحي 2-2-14، شرکت پتروشیمي اردبیل در تاریخ 1385/11/28 جهت احداث واحدهاي تولید اوره و آمونیاک به ترتیب با ظرفیتهاي 075ر1 و 680 هزار تن در سال تأسیس گردید. هزینه اجراي طرح 

مزبور طبق آخرین برآوردها )مرداد 1392(، بالغ بر 645 میلیون دلر و 969ر2 میلیارد ر بوده است. تاتاریخ این گزارش با توجه به مدت زمان سپري شده، احداث ساختمانهاي اداري و جانبي و سوله ها در محل اجراي طرح )کیلومتر 17 جاده 

اردبیل – خلخال( پیشرفت چنداني نداشته است. مضافا  در سال مالي قبل، تأمین هزینه هاي اجراي طرح توسط صندوق توسعه ملي تصویب گردیده و دراین راستا سندیکاي بانکي نیز جهت تأمین وجوه مورد نیاز تشکیل، لیکن تاتاریخ این گزارش، 

منابع ارزي مزبور به شرکت تخصیص نیافته است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر موارد

13. -13ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذیل رعایت نگردیده است:

-13-1افشاء فوري تصمیمات مجمع عمومي عادي سال مالي 1392 و همچنین افشاء متني از صورتجلسه مورد تائید هیئت رئیسه مجمع ، حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از برگزاري مجمع )ماده 9 دستورالعمل اجرائي افشاء اطلعات شرکتهاي 

ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(.

-13-2ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال مالي 1392 ، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و همچنین افشاء صورتجلسه مزبور حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از ابلغ اداره ثبت )ماده 10 

دستورالعمل اجرائي افشاء اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار(.

-13-3افشاء سود و زیان ناشي از معاملت با اشخاص وابسته به تفکیک معاملت انجام شده با هر یک )ماده 4 دستورالعمل الزامات افشاي اطلعات و تصویب معاملت با اشخاص وابسته(.

09آذر1393تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

19:46:16 1393/09/15 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

19:51:59 1393/09/15 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

19:56:41 1393/09/15 مرتضی اسدی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1393/06/311392/12/291393/06/311392/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
544,020645,383)16(       بدهی های جاری      موجودی نقد

194,3201,225,570)84( )1(4,257,2194,306,238      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

1,691,5293,371,272)50( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00 4,013,0951,014,894295      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

1,836,8561,283,85343 )58(571,8151,358,928      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

4,326,0375,581,836)22( )64(412,3611,134,273      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00 3,464,8981,311,003164      سود سهام پرداختنی      سفارشات

775,133652,08519 0401,728      تسهیلت مالی دریافتی      پیش پرداختها

8,9738,9730       بدهی های مرتبط با دارایی های       دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش

غیرجاری نگه داری شده برای فروش

00

9,376,86812,768,972)27( 12,719,3889,527,06434جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

      بدهی های غیرجاری      دارایی های غیرجاری

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

1,189,7051,175,7561 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

4,371,8404,180,7225 871,894586,53249      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

00 871,894586,53249جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

2,219,510262,459746 13,591,28210,113,59634      جمع بدهیها      سایر داراییها

7,781,0555,618,93738       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

1,200,0001,200,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      دریافتی بابت افزایش سرمایه

120,000120,0000      اندوخته قانونی

1,7851,7850      سایر اندوخته ها

515 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های غیر 

جاری نگه داری شده برای فروش

00

00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی 

های شركت های دولتی

00

)68(2,244,8566,952,528      سود )زیان( انباشته

)57(3,566,6418,274,313جمع حقوق صاحبان سهام

17,157,92318,387,909)7( )7(17,157,92318,387,909جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها

615 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1392/12/29منتهی به1393/06/311392/06/31

سود ) زیان ( خالص

14,125,19527,856,091 )9( 12,916,535 فروش خالص

)11,165,140()22,324,947( )1( )11,048,219( بهای تمام شده فروش

2,960,0555,531,144 )37( 1,868,316 سود )زیان( ناخالص

)787,445()1,675,037( 1 )797,708( هزینه های اداری ، عمومی و فروش

25,5251,221,830 58 40,309 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

2,198,1355,077,937 )49( 1,110,917 سود )زیان( عملیاتی

)19,864()103,291( -- 0 هزینه های مالی

418,5251,114,382 )57( 181,411 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

2,596,7966,089,028 )50( 1,292,328 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)218,276()581,572( -- 0 مالیات بر درآمد

2,378,5205,507,456 )46( 1,292,328 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

2,378,5205,507,456 )46( 1,292,328 سود )زیان( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

1,8744,408 )78( 417 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

108182 )58( 45 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

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

1,9824,590 )77( 462 سود )زیان(  پایه هر سهم

سود ) زیان ( تقلیل یافته هر سهم

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

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

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

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته
2,378,5205,507,456 )46( 1,292,328 سود )زیان( خالص

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

715 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

0)20,530( -- )972,782( تعدیلت سنواتی

5,065,6025,045,072 37 6,952,528 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

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

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

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

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 سایر اندوخته ها

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

3,844,1226,952,528 )42( 2,244,856 سود )زیان( انباشته پایان دوره

1,9824,590 )82( 359 سود هر سهم پس از كسر مالیات

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

815 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

واقعی دوره 12 ماهه درصد تغییر

حسابرسی شده منتهی به  

1392/12/29

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1392/06/31

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1393/06/31
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

3,255,9871,836,868773,281,440جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--0

3,255,9871,836,868773,281,440جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

21,558--6,4000سود سهام دریافتی

)2,335,342(277)340,902()1,284,357(سود سهام پرداختی

)89,266(2175)3,906()88,872(سود پرداختی بابت استقراض

86,501)54(30,03766,011سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

)1,336,792()278,797(379)2,316,549(

مالیات بر درآمد

)159,905(337)107,654()470,712(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

5,121)39(7771,278وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)748,449(26)265,504()334,791(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)8,295(164192)1,186()1,948,501(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

162,950--014,879وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

)72,863()80()70,000()13,949(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0--1,031,2500وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

)40,794(--)38,269(0وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

915 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

)702,330(253)358,802()1,265,214(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

102,656)83(183,2691,091,615جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

)255,674(141)130,050()312,856(بازپرداخت استقراض

)255,674(141)130,050()312,856(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)153,018(--961,565)129,587(خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

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

28,22427,860121,634تاثیر تغییرات نرخ ارز

645,383)69(544,0201,766,192وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1393/06/31

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/06/31

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

1015 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

1115 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1393/06/31حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1392/06/311392/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

127,950)26.79(47,68065,124تن پروپیلن

204,156)33.12(73,906110,511تن بنزین خام

3,333)21.92(1,3391,715تن هیدروژن

32,001)26.13(12,70117,194تن رافینت )بوتاداین(

83,336)20.82(36,89346,595تن پلي اتیلن سنگین

78,069)24.68(29,70839,443تن پلي اتیلن سبک خطي

31,403)14.96(13,79316,220تن بوتاداین

22,100)27.88(8,54511,849تن اسید استیک

31,572)26.17(11,77815,953تن وینیل استات

112,900)33.77(37,60556,778تن اتیلن اکساید

101,684)33.74(33,63550,761تن اتیلن گلیکول

63,067)18.38(25,88831,718تن دو اتیل هگزانول

29,367)25.19(11,18714,954تن اتواکسیلتها

7,344)19.45(2,8873,584تن بوتن یک

88,339)22.95(32,05941,610تن پلي پروپیلن

30,962)20.18(12,82016,062تن پلي بوتاداین

287,568)27.66(108,278149,671تن اتیلن

77,360)24.72(30,43940,436تن هیدروکربور 4 کربنه

1215 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

29,643)15.92(12,61815,008تن سي . اف . او

209,881)27.06(72,87099,904تن هیدروکربورهاي هیدروژینه شده

27,751)37.32(9,52415,195تن ترکیبات آلي نیتروژن دار

168,115)14.64(63,96974,939تن A80 هیدروکربور

690,122935,224)26.21(1,847,901 جمع

1315 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 6 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1393/06/311392/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1392/12/29منتهی به

82,011)10.11(42,53247,315تنپلي اتیلن سنگین

79,547)13.42(37,60543,434تنپلي اتیلن سبک خطي

9630100.000تنبوتاداین

000.000تناسید استیک

30,102)12.87(13,43515,420تنوینیل استات

3,849)39.44(1,2302,031تناتیلن اکساید

102,457)24.58(44,16758,558تناتیلن گلیکول

62,243)4.51(28,14129,471تندو اتیل هگزانول

29,812)19.07(11,38114,062تناتواکسیلتها

01860.00193تنبوتن یک

87,164)11.99(31,96736,324تنپلي پروپیلن

16,94614,61515.9528,460تنپلي بوتاداین

11,3326,93663.3820,251تنرافینت

3,725)22.02(1,9372,484تنمتفرقه

2,5682,3937.314,762تنهیدروکربور 4 کربنه

14,71413,6208.0328,724تنسي . اف . او

107,665)46.32(30,97957,711تنهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

29,848)24.28(11,12814,696تنترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 167,014)13.09(63,87273,493تنهیدروکربور

867,827)15.68(364,897432,749جمع

1415 از



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

1393/12/29 2,400,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 )حسابرسی شده(

241108 كد صنعت: شاراکپتروشیمی شازند )پتروشیمی اراک( نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 190223شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 6 ماهه 

1393/06/311392/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1392/12/29 منتهی به

3,495,655)1.84(1,954,6671,991,230میلیون رپلي اتیلن سنگین

1,776,2471,767,8130.483,240,071میلیون رپلي اتیلن سبک خطي

28,0420100.000میلیون ربوتاداین

000.000میلیون راسید استیک

518,834387,07434.04761,511میلیون روینیل استات

134,701)35.69(45,42570,630میلیون راتیلن اکساید

2,702,531)25.40(1,174,9811,575,098میلیون راتیلن گلیکول

1,085,2551,049,8943.372,161,951میلیون ردو اتیل هگزانول

309,817283,5649.26658,099میلیون راتواکسیلتها

06,2660.006,510میلیون ربوتن یک

3,763,243)9.88(1,450,7201,609,820میلیون رپلي پروپیلن

833,730784,9106.221,459,078میلیون رپلي بوتاداین

273,783150,14582.35450,441میلیون ررافینت

28,208)79.23(10,44650,288میلیون رمتفرقه

89,741)9.47(40,89445,173میلیون رهیدروکربور 4 کربنه

233,550209,52011.47418,547میلیون رسي . اف . او

2,664,214)38.29(872,9331,414,581میلیون رهیدروکربورهاي هیدروژینه شده

1,133,980)22.74(434,420562,309میلیون رترکیبات آلي نیتروژن دار

A80 4,687,610)13.57(1,872,7912,166,880میلیون رهیدروکربور

27,856,091)8.56(12,916,53514,125,195جمع

1515 از


