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ميليون ريالميليون ريالشرح

2,728,773فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
(2,420,436)بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و خدمات ارائه شده

308,337سود ناخالص
(220,028)هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

عملياتي - درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها-
(578,390) خالص  ساير درآمدها و ساير هزينه هاي عملياتي

(490,081)زيان عملياتي
(413,153)هزينه هاي مالي

غير عملياتي - درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها-
9,805خالص درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي
(893,429)زيان  عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

(14,460)ماليات بردرآمد
(907,889)زيان عمليات در حال تداوم

-زيان عمليات متوقف شده قبل از ماليات
-اثر مالياتي

(907,889)زيان خالص

پيش بيني سال مالي 1395-96 

شركت پلي اكريل ايران (سهامي عام)
صورت سود و زيان  تلفيقي پيش بيني شده 

سال مالي منتهي به 1396/09/30  



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

●

●

1395/12/04

1396/09/30

پلي اکريل ايران به پیوست اطلعات مالي آتي شرکت

شامل اجزای زير ارائه مي شود.مربوط به سال مالي منتهي به تاريخ

صورت سود و زيان پیش بیني شده

يادداشت های توضیحي :

الف . اهم رويه های حسابداری

ب . خلصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج . يادداشت های مربوط به اقلم مندرج در صورت اطلعات مالي آتي و ساير اطلعات مالي آتي

 به تايید هیئت مديره شرکت رسیده استدر راستای بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشای اطلعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلعات مالي آتي پیوست در تاريخ

موظف / غیرموظفسمتنام

غیرموظفرئیس هیئت مديرهرضا ولوجردی

موظفنايب رئیس هیئت مديرهعباسعلي پورسیدی

غیرموظفعضو هیئت مديرهنادر خواجه نصیری

غیرموظفعضو هیئت مديرهمحمدتقي يوسف نژاد

غیرموظفعضو هیئت مديرهمحمدجواد پورسیدی

130 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهامدار

عباسعلي پورسیدیمدیر عامل :

1934917375.42شرکت بازرگاني پلي اکريل اصفهان

3272746239.16شرکت الیاف زاينده رود

3412173319.56شرکت کنزاينوستمنت

41898452011.73شرکت مجتمع صنايع ومعادن احیاء سپاهان

68680698519.23شرکت خدمات بندری پلي اکريل ماهشهر

160320380444.9ساير سهامداران

توضیحات:

1395

-1 با توجه به اينكه طبق بند 6 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشای اطلعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتي مديريت و پیش بیني عملكرد سالنه شرکت حداقل 30 روز قبل از شروع سال مالي جديد بايد ارايه شود، ضروريست

آخرين اطلعات مربوط به اين سال مالي، شامل اطلعات واقعي تا تاريخ تهیه اطلعات و نیز اطلعات پیش بیني از تاريخ تهیه اطلعات تا تاريخ پايان دوره گزارشگری درج شود.در جداول پیوست، در ستون سال

دارد، ضروريست دليل تغییرات بااهمیت در ذيل يادداشت مربوطه ذکر شود.1395تغییر بااهمیتي نسبت به اطلعات سال1396-2 در مواردی که اطلعات پیش بیني سال

230 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

صورت سود زیان پیش بینی شده 

دلیل تغییراتشرح درصد تغییرات 1396/09/301395/09/30
درصد نسبت

 به فروش

درصد نسبت

 به فروش

100961,387100165فروش خالص و درآمد ارایه خدمات 2,545,468

162(94)(906,784)(93)بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده (2,378,562)

754,6036206سود )زیان( ناخالص 166,906

(6)(19)(183,937)(7)هزینه های اداری، عمومی و فروش (173,107)

1000درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی 30,000

(22)(63)(610,053)(19)خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی (473,463)

(39)(77)(739,387)(18)سود )زیان( عملیاتی (449,664)

16(34)(325,514)(15)هزینه های مالی (378,177)

(83)02,3230درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی 400

(69)09,5831خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 3,000

(22)(110)(1,052,995)(32)سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات (824,441)

0000مالیات بر درآمد 0

(22)(110)(1,052,995)(32)سود )زیان( عملیات در حال تداوم (824,441)

0000سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات 0

0000اثر مالیاتی 0

(22)(110)(1,052,995)(32)سود )زیان( خالص (824,441)

330 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

(39)0(207)0سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی )ریال( (126)

019(88)0سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی )ریال( (105)

0000سود )زیان( خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده )ریال( 0

(22)0(295)0سود )زیان( خالص هر سهم )ریال( (231)

1403,570,9793710سرمایه 3,570,979

00سود سهام پیشنهادی هر سهم )ریال(

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

1393/09/30شرح 1394/09/301392/09/30

3(926)سود )زیان( واقعی هر سهم )ریال( (2,138)

00آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم )ریال( 0

00سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم )ریال( 0

491,082491,082سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع )میلیون ریال( 491,082

430 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

اهم رویه های حسابداری

به طور يكنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.1395/09/30رويه های  حسابداری  در تهیه  اين اطلعات  با رويه های بكارگرفته شده در تهیه  صورتهای  مالي  دوره منتهي به

خلصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

که مبنای تهیه اين اطلعات مالي قرار گرفته، به شرح زير است:1396/09/30خلصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالي منتهي به

نرخ و حجم فروش

نسبت به سال مالي قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولت به شرح زير است:میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولت در پیش بیني سال مالي

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام محصول

1396/09/30

هیئت مديره شرکت(100)(100)الیاف اکريلیک 1

هیئت مديره شرکت17180الیاف و نوار اکريلیک 2

هیئت مديره شرکت242,346الیاف ونوار پلي استر

هیئت مديره شرکت2594تاپس پلي استر

)GF( هیئت مديره شرکت(100)(100)گرانول تقويت شده

هیئت مديره شرکت25149نخ پلي استر

توقف یا بهره برداری

تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ایدر ماه سالواحدظرفیتنام محصولنوع

تغییرات هزینه ها

نسبت به سال مالي قبل به شرح زير است:میزان تغییر در هزينه ها در پیش بیني سال مالي 1396/09/30

530 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

حقوق و دستمزد

تغییر تعداد كاركنان )درصد(تغییر نرخ )درصد(نوع

(30)20تولیدی

(29)18اداری و فروش

00سایر

مواد اولیه

مرجع قیمت گذاریتغییر حجم )درصد(تغییر نرخ )درصد(نام مواد اولیه

قیمت های جهاني2231اکريلو نیتريل)ا.ان(

قیمت های جهاني00الیاف شیشه

قیمت های جهاني29163پت گريد الیاف

قیمت های جهاني2709دي متیل ترفتالت)دي.ام.تي(

قیمت های جهاني(35)28دي متیل فرم آمید)دي.ام.اف(

قیمت های جهاني00ضايعات پلي استر

قیمت های جهاني40335منو اتیلن گليکول)ام.اي.جي(

قیمت های جهاني1220مواد کمکي وبسته بندي

)VA( قیمت های جهاني326وينیل استات

افزایش سرمایه

(میلیون ريال) اقدام به افزايش سرمايه نمايد.به مبلغبه پیشنهاد هیئت مديره از محلشرکت در نظر دارد در سال -0 1396/09/30

630 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

تعديل مرتبط با تعداد کارکنان بر اساس مصوبه اخذ شده و شرايط حاکم بر کارخانه در نظر گرفته شده است.

مبنای تعیین نرخ ارز مورد استفاده

مبادله ای

ظرفیت

واحد سنجششرح

ظرفیت پیش بینی شدهظرفیت عملیظرفیت اسمی

سالسالسالسالسالسال 139613961396 139513951395

25,25425,25420,00020,0007,0202,842تننخ پلي استر

32,00032,00036,0001,83118,0001,831تنالیاف ونوار پلي استر

)GF( 1,9801,98003750375تنگرانول تقويت شده

2,0002,0002,4001281,200128تنتاپس پلي استر

23,50023,50023,5006,92506,925تنالیاف اکريلیک 1

38,50038,50036,5007,04320,0007,043تنالیاف و نوار اکريلیک 2

 افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

تاریخ بهره برداریپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ راه اندازی آزمایشیظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

730 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید:

دلیل توقفتاریخ راه اندازی مجددپیش بینی تاثیر بر میزان تولیدتاریخ توقفظرفیت عملیظرفیت اسمینوع گروه )محصول(

کمبود ماده اولیه23,50023,5001395/06/1001396/10/01الیاف اکريلیک 1

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

راه اندازی کارخانه اکريلیک 1 همزمان با تامین مواد اولیه انجام خواهد پذيرفت و به دلیل نامشخص بودن برنامه تامین مواد اولیه در حد ظرفیت دو کارخانه اکريلیک ، تولیدی برای کارخانه مذکور در نظر گرفته نشده است .

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدمقایسه اطلعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

(دو سال قبل) (سه سال قبل)سالسال

واقعي

تجديد ارائه شدهتجديد ارائه شده

واقعي شرح

(اولین پیش بیني)(پائینترين پیش بیني)(بالترين پیش بیني)(آخرين پیش بیني)(اولین پیش بیني)(پائینترين پیش بیني)(بالترين پیش بیني)(آخرين پیش بیني) 

1394

1394/12/161394/02/091394/12/141393/10/081392/09/281393/10/081392/09/28

1393

2,135,3632,135,3634,178,8812,135,36301,892,6201,779,2533,551,5521,779,2533,551,552فروش

(3,372,773)(1,867,792)(3,372,773)(1,867,792)(2,005,919)0(2,277,691)(4,138,236)(2,277,691)(2,384,630)بهای تمام شده

(105,530)(476,690)(105,530)(476,690)(381,320)0(722,287)(287,895)(721,235)(797,471)سود عملیاتی

(99,069)(611,655)(99,069)(611,655)(467,991)0(808,898)(398,844)(808,898)(1,072,381)سود )زیان( خالص

(202)(1,246)(202)(1,246)(953)0(1,647)(812)(1,647)(2,184)سود )زیان( هر سهم

491,082491,082491,082491,0820491,082491,082491,082491,082491,082سرمایه

830 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

پیش بینی فروش و درامد خدمات

واحد سنجشنام محصول
سود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدارسود ناخالصمبلغنرخ متوسطمقدار

سالسال 13961395

درصد نسبت به كل 

فروش

درصد نسبت به كل 

فروش

00.000000.0000فروش داخلی

(15,046)2,82335,111,583.0099,120(23,940)7,02044,036,467.00309,136تننخ پلي استر 1210

(4,841)73635,411,685.0026,063(8,801)18,00044,036,667.00792,660تنالیاف ونوار پلي استر 313

)GF( (4,169)00.000037419,187,166.007,176تنگرانول تقويت شده 01

00.00007,02257,024,637.00400,42710,103تنالیاف اکريلیک 1 042

20,00067,889,900.001,357,798195,1767,14958,259,337.00416,49665,809تنالیاف و نوار اکريلیک 2 5343

1,20071,561,667.0085,8744,47117369,971,098.0012,1052,747تنتاپس پلي استر 31

46,2200.002,545,468166,90618,2770.00961,38754,603جمع فروش داخلی 100100

46,2200.002,545,468166,90618,2770.00961,38754,603جمع فروش

00.000000.0000درآمد حاصل از ارایه خدمات

00.000000.0000درآمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی

00.000000.0000برگشت از فروش و تخفیفات

جمع خالص فروش و درآمد خدمات / 
سود ناخالص

46,2200.002,545,468166,90618,2770.00961,38754,603

930 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدبهای تمام شده كالی فروش رفته

درصد تغییرات1396/09/301395/09/30شرح

2,137,110774,160176مواد مستقیم مصرفی

(17)203,303243,925دستمزد مستقیم تولید

538,225521,0393سربار تولید

2,878,6381,539,12487جمع

21(615,227)(485,462)هزینه جذب نشده در تولید

2,393,176923,897159جمع هزینه های تولید

(126)7,853(2,030)کاهش )افزایش( موجودی كالی در جریان ساخت

118(3,482)(7,577)ضایعات غیرعادی

2,383,569928,268157بهای تمام شده كالی تولید شده

95,30873,82429موجودی كالی ساخته شده اول دوره

5(95,308)(100,315)موجودی كالی ساخته شده پایان دوره

2,378,562906,784162بهای تمام شده كالی فروش رفته

000بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی

000بهای تمام شده خدمات ارایه شده

2,378,562906,784162بهای تمام شده کالی فروش رفته و خدمات ارایه شده

1030 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

گردش موجودی كال

واحد سنجششرح

سال

فروشتولیدفروشتولیدموجودی اول دوره موجودی پايان دورهموجودی اول دوره

1396سال

تعداد
بهای تمام شده

میلیون ريال
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ريال
تعداد

بهای تمام شده
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ريال
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ريال
تعداد

بهای تمام شده
تعداد

بهای تمام شده

میلیون ريال

1395

میلیون ريالمیلیون ريال میلیون ريال

بهای تمام شده
تعداد

میلیون ريال

بهای تمام شده
تعداد

تعديلتتعديلت

461,8782,842114,9622,823652,6747,020333,518653,1167,020333,076تننخ پلي استر 114,166 00 0 0

78333,8451,74372,1497361,79075,09018,000806,0821,79079,71118,000801,461تنالیاف ونوار پلي استر 30,904 00 0 0

)GF( 661,45637511,904374672,015033672,04800تنگرانول تقويت شده 11,345 00 0 0

1299,1646,925382,9437,022321,78300321,78300تنالیاف اکريلیک 1 390,324 00 0 0

18512,6497,043342,4087,149794,37020,0001,162,624794,37220,0001,162,622تنالیاف و نوار اکريلیک 2 350,687 00 0 0

11914,8321283,902173749,3761,20081,312749,2851,20081,403تنتاپس پلي استر 9,358 00 0 0

1,32873,82419,056928,26818,2772,10795,30846,2202,383,5692,107100,31546,2202,378,562جمع 906,784 00 0 0

1130 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

موجودی اول دورهموجودی اول دوره خريد طي دورهخريد طي دوره موجودی پايان دورهمصرفمصرف

سالسال

واحد 

سنجش شرح

نرخمقدار
میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ
مقدار

مبلغ
نرخمقدار

مبلغ

1396

خرید

1395

تعديلت

میلیون ريال

مبلغ
مقدار

تعديلت

میلیون ريال

مبلغ
مقدار

خرید داخلی

دي متیل ترفتالت)دي.ام.
تي(

.00.0002,49625,576,122تن

00

63,8382,30458,93819225,520,833.

00

4,90020,18426,191,686.

00

528,65320,184528,53719226,125,000.

00

5,016 00

منو اتیلن گليکول)ام.اي.
جي(

.17323,179,191تن

00

4,0101,59323,080,352.

00

36,76796222,24980423,044,776.

00

18,5286,92632,199,105.

00

223,0116,926217,59480429,782,338.

00

23,945 00

.7219,986,111تنالیاف شیشه

00

1,43900.000007219,986,111.

00

1,43900.000007219,986,111.

00

1,439 00

,142,452,000تنمواد کمکي وبسته بندي

000.00

42,452166,967,000,

000.00

66,967164,976142,259,000,

000.00

42,2591148,680,000

,000.00

148,6801148,680142,259,000,

000.00

42,259 00

)VA( 7829,461,538تنوينیل استات.

00

2,2981,26729,029,203.

00

36,7801,08831,35425730,054,475.

00

7,7241,60030,000,000.

00

48,0001,60048,00025730,054,475.

00

7,724 00

00.00000.0000000.00000.0000000.000تنضايعات پلي استر 00

.34728,979,827تنپت گريد الیاف

00

10,0562,80528,780,749.

00

80,7302,98785,51316531,957,576.

00

5,2737,37137,199,973.

00

274,2017,371273,35516537,084,848.

00

6,119 00

خرید خارجی

.1,05256,022,814تناکريلو نیتريل)ا.ان(

00

58,93613,82840,605,872.

00

561,49812,380486,59780044,036,250.

00

35,22918,12049,434,051.

00

895,74518,120895,74480044,037,500.

00

35,230 (1,700)0

1230 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

دي متیل فرم آمید)دي.ام.
اف(

.27639,702,899تن

00

10,95892932,723,358.

00

30,40069524,53351032,990,196.

00

16,82560042,000,000.

00

25,20060025,20051032,990,196.

00

16,825 00

1,999130,14922,919876,98020,417774,1602,801132,17754,8022,143,49054,8022,137,1102,801138,557جمع (1,700)0

توضیحات:

توضیحات در خصوص تعدیلت:

تعديل مواد کمكي در رابطه با فروش مواد اولیه بوده و تعديل اکريلو نیتريل پیرامون عودت کالی  اماني مذکوربه صاحب کال مي باشد .

1330 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی سربار تولید

1395/09/30 1396/09/30 درصد تغییراتشرح

(15)204,735239,523حقوق و مزایا

114,30176,39850هزینه انرژی

14,4018,85463مواد

114,15683,80636استهلك

965337186سایر هزینه ها

28,0518,346236تعمیر و نگهداري دارائي ثابت

4,0001,537160حق بیمه اموال و موجوديها

(100)02,228ابزار و ملزومات مصرفي

(23)63,96083,104خريد خدمات

(100)014,100هزينه اجاره

(100)010,526سهم دواير خدماتي از هزينه هاي عمومي و اداري و فروش

21(50,438)(39,820)سهم دواير عمومي و اداري و فروش از خدماتي

16(3,471)(2,902)هزينه هاي مرکز ضايعات

(21)36,37846,126سرويس اياب و ذهاب

(100)063سربار انتقالي به کالي نیم ساخته

538,225521,0393جمع سربار تولید

1430 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدوضعیت كاركنان

سال13961395سال

متوسط تعداد کارکنان (نفر)متوسط تعداد کارکنان (نفر)

جمع حقوق

و مزايا 

جمع حقوق

و مزايا 
دايم

موقت (از قبیل قراردادی و 

برون سپاری)
دايمجمع

موقت (از قبیل قراردادی و

برون سپاری)
جمع

شرح

23794817408,038321,1331,165483,448کارکنان بخش تولید

820020882,1031128429598,899کارکنان اداری، عمومی و فروش

319941,025490,141431,4171,460582,347جمع

1530 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدپیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

1395/09/30 1396/09/30 درصد تغییراتشرح

(17)82,10398,899حقوق و مزایا

7026892انرژی

34,84730,38515استهلك

(100)0210آگهی و تبلیغات

000بیمه و عوارض

000حسابرسی

000اجاره

000حق العمل کاری و کمیسیون فروش

000مطالبات مشکوک الوصول

000پاداش هیئت مدیره

000حمل و نقل

(69)1,7035,510سایر هزینه ها

4,3321,287237تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت

(100)0408ملزومات و نوشت افزار

9,6007,69625خريد خدمات

(21)39,82050,438سهم اداري از دواير خدماتي

1630 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

100(10,526)0سهم دواير خدماتي از اداري

000هزينه هاي توزيع و فروش

100(1,059)0بازيافت هزينه ها

(6)173,107183,937جمع

1730 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های عملیاتی

1395/09/30 1396/09/30 شرح

سایر درآمدهای عملیاتی

00سود فروش ضایعات

00سود فروش مواد اولیه

034سایر

12,0002,888فروش ازت مايع ، آب مقطر و ساير موارد

(1,013)0فروش محصولت نیمه ساخته غیر قابل بازيافت

02,509سود )زيان( حاصل از فروش خدمات نیروگاهي

00تفاوت حاصل از تسعیر نرخ ارز

12,0004,418جمع سایر درآمدهای عملیاتی

سایر هزینه های عملیاتی

(615,227)(485,463)هزینه های جذب نشده در تولید

00زیان کاهش ارزش موجودی ها

00زیان تسعیر ارز

00سایر

0756بازده )هزينه( ضايعات

(614,471)(485,463)جمع سایر هزینه های عملیاتی

1830 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

(610,053)(473,463)جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشددرآمد سرمایه گذاری ها

درصد تغییرات1395/09/301396/09/30شرح

29,917درآمد سود سهام 1,8981,476

0سود )زیان( فروش سرمایه گذاری ها 00

0ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها 00

400سود سپرده های بانکی 3912

0سود اوراق مشارکت، صندوقهای سرمایه گذاری، صکوک، اوراق اجاره و سایر ابزارهای پولی و مالی 00

0ذخیره تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها 00

83سایر 34144

30,400جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها 2,3231,209

1930 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی

نام شرکت

1396

وضعیت سود آوریوضعیت سود آوریوضعیت پرتفوی وضعیت پرتفوی

سال 

منتهي به
سرمايه

(م.ريال)

روش نگهداری 
حساب سرمايه 

گذاری

درصد 

مالكیت

قیمت  
تمام شده
(م.ريال)

درآمد هر 
سهم
(ريال)

درآمد نقدی 
هر سهم
(ريال)

سهم شرکت 
سرمايه گذاری

(م.ريال)

سهم شرکت 
سرمايه گذاری

(م.ريال)

درآمد نقدی 
هر سهم
(ريال)

درآمد هر 
سهم
(ريال)

قیمت  
تمام شده
(م.ريال)

درصد 

مالكیت

روش نگهداری 
حساب سرمايه 

گذاری

سرمايه

(م.ريال)

سال 

منتهي به

1395

ارزش 

اسمي

ارزش 

اسمي

شرکت خدمات بندري پلي 
اکريل ماهشهر )سهامي 

1395/09/30160,00099/99 159,9840001396/09/30160,00099/99 159,98431218729,917 1,0001,000

86,600000 86,6003432601396/09/30100,00086/60 1395/09/30100,00086/60الیاف زاينده رود 1,0001,000

200,000000 200,000799801,6001396/09/30100,000100/00 1395/09/30200,000100/00بازرگاني پلي اکريل 10,00010,000

تولید مواد اولیه الیاف 
مصنوعي

1395/06/31143,48840/40 99,611(1,075)001396/06/31143,48840/40 99,611(750)00 1,0001,000

موسسه فرهنگي ورزشي 
فردوس پلي اکريل

1395/09/3028,00099/60 27,8880001395/09/3028,00099/60 27,888000 1,0001,000

مهندسي فن گستر پلي 
اکريل

1395/09/305,00051/00 2,5500001396/09/305,00051/00 2,550000 1,0001,000

5,100000 5,1000001395/09/3010,00051/00 1395/09/3010,00051/00شرکت سودآوران نیک انديش 1,0001,000

581,7331,860581,73329,917جمع

2030 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

نام شرکت

1396

وضعیت سود آوریوضعیت سود آوریوضعیت پرتفوی وضعیت پرتفوی

سال 

منتهي به
سرمايه

(م.ريال)

روش نگهداری 
حساب سرمايه 

گذاری

درصد 

مالكیت

قیمت  
تمام شده
(م.ريال)

درآمد هر 
سهم
(ريال)

درآمد نقدی 
هر سهم
(ريال)

سهم شرکت 
سرمايه گذاری

(م.ريال)

سهم شرکت 
سرمايه گذاری

(م.ريال)

درآمد نقدی 
هر سهم
(ريال)

درآمد هر 
سهم
(ريال)

قیمت  
تمام شده
(م.ريال)

درصد 

مالكیت

روش نگهداری 
حساب سرمايه 

گذاری

سرمايه

(م.ريال)

سال 

منتهي به

1395

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

ارزش 

اسمي

ارزش 

اسمي

صندوق غیر دولتي پژوهش 
و فناوري استان اصفهان

1395/09/3012,0006/25 53010050381396/09/3012,0006/25 530000 1,000 1,000

شرکت پتروشیمي ارگ )
سهامي خاص(

1395/12/3050,0004/11 2,8550001396/12/2950,0004/11 2,855000 10,000 10,000

نمايشگاههاي بین المللي 
استان اصفهان

1395/12/3071,3584/24 2,5490001396/12/2971,3584/24 2,549000 1,000 1,000

خدمات بهداشتي ودرماني 
صنايع اصفهان

1395/12/3067,0040/19 1300001396/12/2967,0040/19 130000 5,000 5,000

مرکز اموزش وتحقیقات 
صنعتي ايران

1395/12/3010,3700/97 1000001396/12/2910,3700/97 100000 1,000 1,000

انجمن تخصصي مراکز 
تحقیق و توسعه صنايع و 

1395/12/306320/16 60001396/12/296320/16 6000 1,000 1,000

6,170386,1700جمع

2130 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدسایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی

1395/09/30 1396/09/30 شرح

0309سود )زیان( فروش دارایی های ثابت

00سود )زیان( فروش سایر دارایی ها

00خالص درآمد اجاره

00سایر درآمدها

(612)0سایر هزینه ها

3,0009,882درآمد حاصل از فروش و حمل اقلم مازاد

04کارمزد وام مسکن پرداختي

00هزينه تقسیط تامین اجتماعي

00درآمد حاصل از خدمات بهداشت و درمان

3,0009,583جمع

2230 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

تسهیلت مالی دریافتی

نرخ سود )درصد(نوع قرارداد / تامین مالی
سال

ماندهافزایش ) كاهش(مانده

هزینه های مالی هزینه های مالی  سال 13951396

13951396
درصد تغییرات 

000000تسهیلت مالی دریافتی از بانکها:

13(260,121)(230,720)01,612,943192,5601,805,503بانک تجارت

0(2,730)(2,723)0388,9472,234391,181بانک پارسیان

29(92,612)(71,753)0659,88762,991722,878بانک ملي

1(4,219)(4,250)028,2713,02731,298بانک سپه

2,690,048260,8122,950,860(309,446)(359,682)0

000000تسهیلت مالی دریافتی از سایر منابع:

000000سهامدار عمده

10(12,495)(11,359)0000سایر اشخاص

000000شرکت های گروه

000000سایر اشخاص وابسته

27(6,000)(4,709)050,0006,00056,000شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگي

50,0006,00056,000(16,068)(18,495)0

0(378,177)(325,514)2,740,048266,8123,006,860جمع تسهیلت مالی ریالی

000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی

16(378,177)(325,514)000هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان

2330 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

نرخنوع ارزتسهیلت مالی ارزی
مبلغ ارزی

افزایش )كاهش(

معادل ریالیمعادل ارزیمعادل ریالیمعادل ارزی

هزینه های مالیهزینه های مالی 13951396

13951396
معادل ریالی نرخ برابرینرخ برابرینرخ برابری

درصد 

تغییرات

000000000شرکت های گروه 000

000000000سایر اشخاص وابسته 000

000000000سایر اشخاص 000

000000000جمع تسهیلت مالی ارزی 0000

000000000هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی 000

هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و 
زیان

000000000 000

جمع مانده تسهیلت /هزینه مالی انتقالی به 
سود و زیان

002,740,0480266,81203,006,860(325,514)(378,177) 0000

2430 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

هزینه مالیات

1396هزینه مالیات 1395

(824441)(1052995)سود )زیان( قبل از کسر مالیات

درآمدهای معاف از مالیات

(400)(391)سود سپرده های بانکی

(29917)(1898)درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

00معافیت فروش صادراتی

00درآمدهای با مالیات مقطوع

00سایر

(854758)(1055284)درآمد مشمول مالیات

00نرخ مالیات

00مالیات بر درآمد

2530 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

ذخیره مالیاتمالیات پرداخت شدهمالیات قطعیمالیات تشخیصیمالیات ابرازیدرآمد تشخیصیسود )زیان( ابرازیسال

1395/09/30(1,052,995)000000

1394/09/30(1,049,879)000000

1393/09/30(467,991)000000

1392/09/301,708000000

توضیحات

سایر موارد با اهمیت

2630 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمايه گذاری مورد نیازطرح و نحوه تامین آن

شرح
مبلغ

ريالي

مبلغ ارزی

معادل
ارزی

سرمايه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه

نوع ارز
معادل
ريالي

جمع

هزينه های انجام شده

مبلغ ارزیمبلغ ارزی

1396برآورد هزينه ها در سال مالي

تاريخ

شروع

تاريخ

بهره

برداری

اثرات

سودآوری

هر سهم

(ريال)
جمع

معادل
ريالي نوع ارز

معادل
ارزی

مبلغ

ريالي
جمع

معادل
ريالي نوع ارز

معادل
ارزی

مبلغ

ريالي

درصد

پیشرفت

کار

000000000جمع

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

مخارج تامین مالي به مبلغ                    میلیون ريال با رعايت استانداردهای حسابداری به

تخصیص يافته است.

2730 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشدصورت منابع و مصارف نقدی

1395/09/30 1396/09/30 درصد تغییراتشرح

--دریافت ها:

(4)2,223,4912,318,974فروش و پیش دریافت

(100)050,359وصول مطالبات تجاری

000وصول سایر مطالبات

(100)01,531بازده دریافتی سرمایه گذاری ها

000فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غیرجاری

000استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار

200,00020,000900دریافت تسهیلت

000افزایش سرمایه

200,00041,921377سایر دریافت ها

2,623,4912,432,7858جمع دریافت ها

--پرداخت ها:

23(1,646,112)(2,023,978)خرید مواد اولیه

34(90,552)(60,000)خرید انرژی

30(346,943)(452,511)حقوق و دستمزد و مزایای كاركنان

100(10,179)0سود پرداختی بابت تامین مالی

2830 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

47(18,813)(10,000)خرید و ایجاد دارایی های ثابت

000ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری ها

77(257,088)(60,000)پرداخت بدهی ها

000پرداخت سود سهام

000پرداخت مالیات عملكرد

100(33,942)0بازپرداخت اصل تسهیلت

00(17,000)سایر پرداخت ها

9(2,403,629)(2,623,489)جمع پرداخت ها

(100)229,156مازاد )كسری(

41,74812,592232مانده وجه نقد اول دوره

41,75041,7480مانده وجه نقد پایان دوره

2930 از



سرمایه ثبت نشده:

كد صنعت: نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 3,570,979 میلیون ریال شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال   پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1396/09/30)حسابرسی نشده(

332177243003شپليپلي اکريل ايران

صورت منایع و مصارف ارزی

شرح
نرخ برابریمبلغ ارزنوع ارز

معادل ريالي

(میلیون ريال)
نرخ برابریمبلغ ارزنوع ارز

معادل ريالي 

(میلیون ريال)

1395سال1396سال

000000 عایدات ارزی

000000 ارائه خدمات

000000 سایر عایدات ارزی

000000 جمع عایدات ارزی

000000 مصارف ارزی

000000 لوازم یدکی و قطعات

000000 هزینه های سرمایه ای

000000 سایر مصارف ارزی

(561,498)32,000(17,546,812)دلر(895,745)32,000(27,992,031) اکريلو نیتريل)ا.ان(

(30,400)32,000(950,000)دلر(25,200)32,081(785,500) دي متیل فرم آمید)دي.ام.اف(

00(920,945)00(591,898) جمع مصارف ارزی

00(920,945)00(591,898) مازاد )كسري( عايدات بر مصرف ارز

توضیحات:

3030 از


	



