
 

     
           

       

 

       

 هیاطالع                        اوراق بهادار  و سازمان بورس     
  

 

 عام( )سهامي اكريل ايران پلي شركت

 24-30-03كد:            پليشنماد: 

 

 و آخرین وضعیت عملیاتی شرکت 1396مالی  هر سهم سال درآمدبینی  پیشخصوص  شفاف سازی درموضوع: 

 

باه   مااارد یلار را   ،)حسابرسای داد     30/09/1396باه   یمنتها  یهر سهم سال ماال  درآمد ینیب شیپاولین  اطالعاتعطف به انتشار  

 :رساندیمحترم م کنندگان استفاد استحضار 

به دلیر برگزاری مجامع عماامی عاادی ساالیانه و عماامی      28/01/95الران در پالان روز معامالتی   اکرلر نماد معامالتی درکت پلی .1

متاقف گردلاد   اوراق بهادار تهران انجام معامالت در بارس  نحا اجرالیدستارالعمر  15العاد  صاحبان سهام مطابق با مفاد ماد   فاق

 است. باد تاکنان متاقف مالی و به دلیر ابهام در اطالعات 

و بار اسااس ناماه      1پیاست) 1396 یدرآمد هر سهم سال مال ینیب شیدر خصاص پ یگزارش حسابرس و بازرس قانان 5مطابق بند  .2

كارخانه پلي اكريل ايرران در   23/05/95از تاريخ " ، 2پیاست) درکت پلی اکرلر الران 11/12/95/د مارخ 5740/100دمار  

طرور    ه، بر 1343هاي كشور مصوب خرداد مراه   قانون حمايت صنعتي و جلوگیري از تعطیل كارخانه 2بند ج ماده اجراي 

موظف است ظرف شش مراه از تراريخ   مزبور هیأت "..."است. موقت تحت پوشش هیأت حمايت از صنايع قرار گرفته

شروع به اداره موقت، گزارش جامعي از وضع اقتصادي، مالي، فني و امور اجتماعي كارخانه بره وزيرر امرور اقتصرادي و     

داره كارخانه به وضع فعلي يا با شرايطي كه پیشنهاد مي نمايد، مقرون دارايي ارائه بدهد و ضمن آن مشخص نمايد كه ا

ماالی   هاای  بینی درآمد هر ساهم ساال   که تاکنان اطالعاتی از گزارش مزبار و آثار احتمالی آن بر پیش "به مصلحت است يا خیر

  درکت ارائه نشد  است. 1396و  1395

تنهاا   1396بینی درآمد هر سهم تلفیقی گرو  برای سال مالی  ، پیش 1پیاست) درکتگزارش حسابرس و بازرس قانانی  2مطابق بند  .3

 با تلفیق بادجه دو درکت فرعی تهیه و منتشر گردلد  است.

 یدرخصاص ابهامات ماجاد در اطالعات مال دل  از درکت درخااست گرد3استیپ) 15/12/95مارخ  18640/122نامه دمار  مطابق  .4

/د 5744/100نامه دامار    یطدرکت به سااالت مطرح دد   رعامرل. پاسخ مددلارائه نما را یلیتکم حاتیتاض 1396 یسال مال یآت

مجردد خطرو     يراه اندازو  دهيمتوقف گرد 1395شركت از بهمن ماه  دیتول"کهاز آن است  یحاک  4استیپ) 15/12/95مارخ 

انجرام خواهرد    1396در گرردش از خررداد مراه     هيسررما  نیمنابع و تحقق مفروضرات ترام   نیشركت در صورت تام دیتول

 ".رفتيپذ

  درصرد  142) تن 46ر220 باه  تن 19ر056 ازمقدار تالید  سال مالی قبربه نسبت  1396سال مالی بینی پیش مفروضاتبر اساس  .5

 اتعماد  تالیاد   کاه    افازالش لافتاه اسات   درصد 165) میلیارد ريال 2ر545به  میلیارد ريال 961از افزالش و مبلغ فروش ساالنه 

باه میازان    "الیاف وناار پلای اساتر   "تن و 20ر000 به میزان "2الیاف و ناار اکرللیک "سال مالی آتی به ترتیببینی دد  برای  پیش

 .بادد تن می 18ر000

  



 

 

 

 منتج 1395بهمن ما   انلتا پادرکت فعالیت دو ماهه  ران،لا رلاکر یدرکت پلمنتشر  تاسط و فروش ماهانه  دیمطابق اطالعات تال .6

فروش   و 1396درصد بودجه سال 2.3تن ) 1ر047 ، فروش به مقدار 1396درصد بودجه سال 4.5تن ) 2ر080به مقدار به تالید 

 دد  است.  1396درصد بودجه سال 1.6) اللر انیلیم 42ر050به مبلغ 

باه   09/02/94در تارلخ  یلمیلیان رلا 491ر082سرماله را بر اساس  30/09/94سهم سال مالی منتهی به  هر زلانبینی  درکت پیش .7

باه مبلاغ    01/10/94 و داد    ی)حسابرسا  09/09/94 هاای  تارلخدر  ،( ريال1ر249)به مبلغ  28/05/94در تارلخ  ( ريال812) مبلغ

منتشر  بر اساس صارتهای مالی حسابرسی نشد  اعالم نماد  باد که  ( ريال1ر647)به مبلغ  14/12/94در تارلخ و ( ريال 1ر418)

حسابرسای  و بر اسااس صاارتهای ماالی     ( ريال2ر138)به مبلغ  15/01/95در تارلخ و (ريال 1ر639)به مبلغ  18/12/94در تارلخ 

 است.محقق دد   زيان ( ريال2ر138)به مبلغ  27/01/95 منتشر  در تارلخ دد 

باه   14/12/94 در تارلخ یمیلیان رلال 491ر082سرماله را بر اساس  30/09/95سال مالی منتهی به زلان هر سهم بینی  درکت پیش .8

و  ( ريرال 2ر211)به مبلاغ  )حسابرسی دد    10/03/95در تارلخ  ( ريال1ر965)به مبلغ  12/02/95در تارلخ  ريال (1ر272) مبلغ

اعالم نماد   ريال( 295)به مبلغ )حسابرسی دد    11/12/95و  21/11/95 های در تارلخ یمیلیان رلال 3ر570ر979 سرمالهاساس  بر

باه مبلاغ    23/11/95و در تاارلخ  (ريرال  289)به مبلغ  19/11/95باد که بر اساس صارتهای مالی حسابرسی نشد  منتشر  در تارلخ 

 محقق دد  است. زيان ( ريال295)

 هاای  در تاارلخ  یرلاال میلیان  3ر570ر979سرماله را بر اساس  30/09/96سال مالی منتهی به زلان هر سهم بینی  درکت اولین پیش .9

 اعالم نماد  است. زيان ( ريال231)به مبلغ  )حسابرسی دد   11/12/95و  21/11/95

درصادی از محار ماازاد تجدلادارزلابی      627افازالش سارماله   انجام د  باد  و علیرغم  هماار  زلاندرکت طی سناات اخیر عملکرد  .10

زلان  .بالغ گردلد  است ( میلیون ريال4ر513ر969)به مبلغ  1395پالان سال مالی در درکت زلان انبادته در حال حاضر  ،ها دارالی

اصالحیه قاانان   141درکت مشمال مفاد ماد   بر الن اساس و را پادش می دهددرکت سرماله ثبت دد   رصدد126 انبادته مذکار

 درح یلر می بادد: چهار سال مالی اخیر بهدر لی درکت اصلی و تلفیقی گرو  اطالعات ما. استتجارت 

 

 
 

  

(ارقام به میلیان رلال)

سال مالي منتهي بهسال مالي منتهي بهسال مالي منتهي بهسال مالي منتهي به

1393/09/301394/09/301395/09/301396/09/30

 (پیش بیني)(حسابرسي نشده)(حسابرسي شده)(تجديد ارائه شده)

37,40140,43719,14446,220مقدار تولید شركت اصلي )تن(

35,81942,66818,27746,220مقدار فروش شركت اصلي )تن(

1,892,6202,135,363961,3872,545,468مبلغ فروش شركت اصلي

(824,441)(1,052,995)(1,049,879)(467,991)زيان خالص شركت اصلي

(907,889)ارائه نشده(998,758)(414,632)زيان خالص تلفیقي گروه 

(5,338,410)(4,513,969)(3,438,472)(2,388,593)مانده زيان انباشته شركت اصلي 

ارائه نشدهارائه نشده(3,636,104)(2,626,354)مانده زيان انباشته تلفیقي گروه  

491,082491,0823,570,9793,570,979سرمايه 

شرح



 

 

اسافند   29داین آالت در تاارلخ   باه غیار از ما   ها با تاجه به ثبت دناسائی مازاد تجدلد ارزلابی کلیه طبقات دارائیالزم به یکر است  .11

در محاسابه  .در محاسبات لحاظ داد  اسات   1395لن ، افزالش هزلنه استهالک طبقات مارد ارزلابی واقع دد ، از ابتدای فرورد1394

 ودد   برآوردسال  10سال و سالر طبقات  12عمر مفید دارائیها برای طبقه ساختمان  ،دارالیهای تجدلد ارزلابی دد هزلنه استهالک 

از  ما  9های تجدلد ارزلابی دد   هزلنه استهالک دارالی بر الن اساس. قرار گرفته است مستقیم مارد محاسبهخط روش استهالک به 

لکسال کامر برای هزلنه استهالک  31/09/96سال مالی منتهی به  در پیش بینی درآمد هر سهم دامر می دادرا  1395سال مالی 

  محاسبه و منظار دد  است. 

 آثار ومد هر سهم آبینی در پیشمفروضات  در تغییر یاحتمال تاثیرات ،کنندگان از اطالعاتبا عنالت به ماارد فاق ضروری است استفاد 

بار ساادآوری   را تالیاد  مجدد برای را  اندازی  در گردش هلسرمامنابع و  نیتامو لزوم  بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانانی احتمالی

 نظر قرار دهند. سهام مد درکت در زمان خرلد و فروش
 

 

 

 

 

 

است.  در شرايط كنوني از وضعیت آتي شركت تيريشده صرفاً قضاوت مد هئارا يها ينیب شیاطالعات و پ استشايان ذكر 

 تمام احتماالتمحترم  انسهامدار، ضروري است مسئولیت هیئت مديره در ارائه اطالعات صحیح و قابل اتکا ضمن تاكید بر

 .ممکن را مد نظر قرار دهند


