
فرم شماره 1
تاریخ :

شماره :03-14-15كد  :غبشھرنما د معا مال تي  :     
مبالغ بھ میلیون ریالصورت سود(زیان) :1-

پیش بیني/واقعي 
سال مالي قبل

پیش بیني سال 
مالي منتھي بھ  
87 / 09 / 30

درصد تغییرات

 4,464,475 5,421,896 21
( 3,894,110)( 4,616,139) 19

 570,365 805,757 41

( 225,285)( 195,150)( 13)

 345,080 610,607 77

( 122,818)( 188,422) 53

---
 25,447 44,000 73
 247,709 466,185 88

 7,162---
 247,709 473,347 91
( 68,206)( 106,503) 56
 179,503 366,844 104

 4 7
 192,000 330,000

ریال1,112 
*
**
-2

پیش بیني/واقعي واحد
سال مالي قبل

پیش بیني سال 
مالي منتھي بھ  
87 / 09 / 30

درصد تغییرات

(94 )3,500 61,605 تن

(100 )2 44,686 تن

(1 )259,957 262,787 تن

(21 )12,000 15,174 تن

1,324 120,998 8,500 تن

(29 )16,000 22,432 تن
 415,184 412,457( 1)

(90 )3,500 34,531 تن

(100 )2 38,392 تن

1 259,957 258,553 تن

(39 )12,000 19,597 تن

128 120,998 53,058 تن

تولید روغن كارمزدي منوط بھ تصمیمات شركت بازرگاني دولتي مي باشد. روغن كارمزدي

در سال 1387 فروش روغنھاي یارانھ اي و تعادلي ود ر قالب روغن تركیبي صورت مي گیرد.روغن تركیبي

در سال 1387 فروش روغن تعادلي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.روغن تعادلي

روغن ازاد 

دالیل تغییراتشرح

مقدار تولید :

در سال 1387 فروش روغن یارانھ اي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.روغن یارانھ

پیش بیني سودھر سھم خالص پس از كسر مالیات براي سال مالي منتھي بھ    30/   09 / 87 13
اقالم عمده خالص درآمدھا(ھزینھ ھا)ي متفرقھ مشخص گردد.

در صورتیكھ نرخ مالیات شركت با نرخ مالیات شركتھاي بورسي متفاوت میباشد توضیح در خصوص علت تفاوت ارائھ گردد.
جدول مقداري تولید و فروش(در صورتیكھ تنوع تولیدات زیاد است اطالعات ذیل بھ پیوست ارسال گردد.) :

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات
نسبت سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات بھ فروش

تعداد سھام شركت - بھ ھزار سھم

سود (زیان) قبل از كسر مالیات
افزایش سود و عدم وجود ھزینھ غیر قابل قبول عمدهمالیات **

سود (زیان) قبل از اقالم غیر مترقبھ / اثرات انباشتھ تغییر در اصول حسابداري

اقالم غیر مترقبھ/ اثرات انباشتھ تغییر در اصول حسابداري

درآمد حاصل از سرمایھ گذاري
افزایش سود سرمایھ گذاري در شركت تابعھخالص درآمدھا(ھزینھ ھا)ي متفرقھ *

سود (زیان) عملیاتي
افزایش قیمت مواد اولیھ و محصول ھزینھ ھاي مالي

سود (زیان) ناخالص
كاھش ھزینھ مطالبات مشكوك الوصول 60 میلیاردخالص درآمدھا(ھزینھ ھا)ي عملیاتي

بھ دلیل افزایش قیمت روغن درآمد حاصل از فروش
بھ دلیل افزایش قیمت روغن بھاي تمام شده كاالي فروختھ شده

بسمھ تعالي
شركت صنعتي بھشھر (سھا مي عا م)

برآورد( EPS ) توسط شركت براي سال مالي منتھي بھ    30/ 09 / 87  13

دالیل تغییراتشرح

407/20-33
 87/05/16

كاھش بھ دلیل وضع عوارض صادرات بر روي روغن ساختھ شده. روغن صادراتي

كاھش بھ دلیل وضع عوارض صادرات بر روي روغن ساختھ شده.روغن صادراتي

جمع
مقدار فروش :

روغن یارانھ

در سال 1387 فروش روغنھاي یارانھ اي و تعادلي د ر قالب روغن تركیبي صورت مي گیرد.روغن تركیبي

در سال 1387 فروش روغن یارانھ اي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.

در سال 1387 فروش روغن تعادلي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.روغن تعادلي

روغن ازاد 
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27 16,000 12,615 تن
 416,746 412,457( 1)

---
---
---
---

(91 )28,395 316,297 م. ریال

(99 )3,582 356,010 م. ریال

40 4,353,993 3,106,392 م. ریال

(0 )185,497 185,848 م. ریال

68 800,906 477,095 م. ریال
117 49,523 22,833 م. ریال

 4,464,475 5,421,896 21
تولید روغن كارمزدي منوط بھ تصمیمات شركت بازرگاني دولتي مي باشد.

روغن كارمزدي

روغن كارمزدي

افزایش نرخ و مقدارروغن ازاد 

در سال آتي فروش روغنھاي یارانھ اي و تعادلي د ر قالب روغن تركیبي صورت مي گیرد.روغن تركیبي

افزایش نرخ و مقدار

جمع

مھر شركتامضاء مدیر عاملامضاء مدیر مالي

روغن صادراتي

مبلغ فروش :

در سال اتي فروش روغن یارانھ اي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.روغن یارانھ

در سال اتي فروش روغن تعادلي درقالب روغن تركیبي خواھدبود.روغن تعادلي

جمع
تولید روغن كارمزدي منوط بھ تصمیمات شركت بازرگاني دولتي مي باشد.

موجودي آماده براي فروش :
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در سال گذشتھ شركت كاالھاي یارانھ اي را بصورت كاالھاي تعادلي و كوپني بھ فروش مي رسانیده است كھ از اواخر سال این روش فروش توسط دولت تغییر یافتھ است و كلیھ كاالھاي یارانھ اي بھ 
صورت تركیبي بھ فروش مي رسند. 

تغییر نرخ كاالھا در قسمت 15 توضیح داده شده است.

توضیحات:(در صورتیكھ فروش محصوالت شركت فصلي است بھ تفكیك فصلھا مقدار فروش و درصد آن توضیح داده شود.)

-3

(در صورتیكھ تنوع مواد اولیھ اصلي محصوالت زیاد است اطالعات بند 3 و 4 بھ پیوست ارسال گردد.)

مبلغ(م .ریال)مقدارمبلغ(م .ریال)مقدار

موجودي اول دوره:
1,262 11,40743,37079,100590,865تن

54,83936,269( 34)
16,47130,257 84

---
---

114,680657,391 473
خرید طي 

13 3,758,630 412,457 3,315,294 461,978 تن
 432,527 507,156 17
 53,650 350,353 553

---
---

3,801,4714,616,139 21
مصرف طي دوره:

34 3,758,630 412,457 2,798,632 403,028 تن
 471,373 507,156 8
 55,715 350,353 529

---
---

3,325,7204,616,13939
-4

درصدمبلغ - ریالمقداردرصدمبلغ - ریالمقدارواحد

1.055,245كیلو
1.055,2451.052858كیلو
1.058,3341.0512911كیلو
1.058,4021.0510440كیلو

روغن یارانھ
روغن تعادلي( تركیبي)

روغن ازاد 
روغن صادراتي

جمع
اقالم عمده مواد اولیھ تشكیل دھنده یك واحد كاالي ساختھ شده :

شرح
پیش بیني ھزینھ براي یك واحد كاالھزینھ براي یك واحد كاال

 سال مالي منتھي بھ    30/    09/   87 13 سال مالي قبل منتھي بھ    30/    09/  86 13

لوازم بستھ بندي
تغییر طبقھ بندي برخي از اقالم لوازم بستھ بندي در سایرسایر

جمع

كاھش نرخ  روغن یارانھ اي و افزایش نرخ روغن آزادروغن خام 

لوازم بستھ بندي
تغییر طبقھ بندي برخي از اقالم لوازم بستھ بندي در سایرسایر

جمع

كاھش نرخ  روغن یارانھ اي و افزایش نرخ روغن آزادروغن خام 

لوازم بستھ بندي
سایر

درصد افزایش (كاھش) 
دالیل تغییراتنسبت بھ سال قبل 1386/  09/   301387/ 09/  30

جدول مقداري و ریالي خرید و مصرف مواد اولیھ:(اقالم عمده مواد اولیھ كاالي ساختھ شده بھ تفكیك نوشتھ شود.) :

واحدشرح

پیش بیني سال مالي منتھي بھپیش بیني / واقعي سال مالي قبل منتھي بھ

در صورتیكھ در طي سال تغییر نرخ وجود داشتھ یا پیش بیني مي شود، جزئیات ارائھ گردد.

فروش كاالھاي یارانھ اي بر اساس درخواست دولت مي باشد.(اعالم كوپن)  و با توجھ بھ اینكھ سال مالي شركت با سال مالي دولت تفاوت دارد ممكن است كھ عدم اعالم كوپن یا اعالم كوپن بیشتر 
از پیش بیني شركت، در طي سال مالي شركت مقدار فروش كاالھاي یارانھ اي را تحت تاثیر قرار دھد.

افزایش نرخ و مقدار موجوديروغن خام 
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از ابتداي سال 1387 نرخ روغن یارانھ اي بھ مبلغ 1500 ریال در ھر كیلو كاھش داده شده است. نرخ مندرج در این جدول (2858 ریال) بھ دلیل وجود نرخ روغن 5000 ریالي در سھ ماھھ اول سال مالي شركت میباشد.
-5

دالیل تغییرات

درصد نسبت بھ كل مبلغ - م.ریالبازار فروش:
درصد نسبت بھ كل فروشمبلغ - م.ریالفروش

4,278,627965,236,39997داخلي  
185,8484185,4973خارجي

منابع تامین 
مواد اولیھ:

درصد نسبت بھ كل مبلغ - م.ریال
درصد نسبت بھ كل مواد مبلغ - م.ریالمواد اولیھ مورد نیاز

اولیھ مورد نیاز

%1,443,015381,890,13941 داخلي  
%2,358,456622,726,00059 خارجي

بازار فروش و منابع تامین مواد اولیھ(دالیل تغییرات نسبت بھ سال قبل توضیح داده شود):

پیش بیني سال مالي منتھي بھ  87/09/30 13سال مالي قبل منتھي بھ   30/   09/ 86 13

مھر شركتامضاء مدیر عاملامضاء مدیر مالي
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(5-1

  نرخ برابري    مبلغ ارزينوع ارز
  نرخ برابري    مبلغ ارزينوع ارز     مبلغ ریالي      (م ریال)(ریال)

(ریال)
     مبلغ ریالي      (م 

ریال)

19,7349,400185,497,000دالر19,970,4349,306185,848دالر

 

19,970,4349,306185,848019,7349,400185,497,000

249,308,2529,4602,358,456290,000,0009,4002,726,000معادل دالر

6,500,0009,40061,100دالر767,0249,4607,256

0250,075,2762,365,7120296,500,0002,787,100

-6

1387/09/30 
300,000330,242352,000تن

-7

پیش بیني سال جاريواقعي سال قبلپیش بیني سال جاريواقعي سال قبلپیش بیني سال جاريواقعي سال قبل

3,587,1624,265,786100100--
68,94882,73725257575
238,001267,61623237777

3,894,1114,616,139

-8

ذخیره مالیاتمبلغ پرداخت شدهمالیات قطعيمالیات تشخیصيمالیات ابرازيسود(زیان) ابرازيسال

8457,76731,75154,58148,75848,7581,271
85191,60234,61640,27034,6165,800

وضعیت مالیاتي سھ سال گذشتھ و وضعیت فعلي:
(میلیون ریال)

سربار
جمع

مواد مستقیم
دستمزد مستقیم

تفكیك ھزینھ ھاي ثابت و متغیر قیمت تمام شده كاالي فروش رفتھ در ظرفیت پیش بیني شده:

شرح ھزینھ ھا
ثابت ( درصد )متغیر ( درصد )مبلغ بھ میلیون ریال

دالیل تغییرات

ظرفیت واقعي سال مالي قبل

ظرفیت پیش بیني سال 
دالیل تغییرا تمالي

روغن نباتي

جمع

توضیح در مورد ظرفیت تولیدي كھ شركت سود و زیان خود را پیش بیني نموده ا ست :   

ظرفیت اسميواحدشرح محصوالت

جمع
مصارف ارزي:

خرید مواد اولیھ

خرید دارائیھاي ثابت

منابع ارزي:

فروش صادراتي

ارز تخصیصي

ارز واریزنامھ

شرح
پیش بیني سال مالي منتھي بھ    30/    09 /87 13واقعي سال مالي  قبل منتھي بھ   30/ 09/ 86 13

صورت منابع و مصارف ارزي:
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86247,70968,20652,58315,623
337سایرتوضیحات:

مالیات شركت تا پایان سال مالي منتھي بھ آذر 84 قطعي شده است و ذخایر الزم در حسابھا منظو رشده است. برگ تشخیص مالیات براي سال 1385 صادر شده است و شركت ذخیره الزم در حسابھا منظور نموده است 
پرونده شركت در ھیات حل اختالف مالیاتي مي باشد و تاكنون برگ قطعي صادر نشده است. شركت ذخیره الزم از بابت مالیات سال 1385 را در دفاتر منظور نموده است.

براي سال مالي منتھي بھ 30 آذر 1386 شركت بر اساس سود خالص و ھزینھ ھاي برگشتي عمده ذخیره مالیات را درحسابھا منظور نموده است. و دفاتر تا كنون مورد رسیدگي سازمان امور مالیاتي قرار نگرفتھ است

مھر شركتامضاء مدیر عاملامضاء مدیر مالي
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كسري ذخایر و بدھیھاي احتمالي:9-

-10

طرحھاي عمده در دست اجراء، منابع تامین آن ، درصد پیشرفت كار و پیش بیني طرحھاي آتي :11-
(مبلغ بھ میلیون ریال) (درصورتیكھ تاكنون اندوختھ طرح و توسعھ در حسابھا منظور شده ، چگونھ مصرف شده است؟)  

برآورد ھزینھ نام طرح
اثرات سودآوري بر تاریخ بھره  برداريدرصد پیشرفت كارھزینھ ھاي انجام شده تاكنونسرمایھ گذاري

درآمد ھر سھم (ریال)

خرداد 13,3004,49530%1388
نیمھ اول 64,8401,2492%1388
نیمھ اول 23,2804,18410%1388
نیمھ اول 19,790001388

تركیب صاحبان سھام :12-

درصد

155,987,26581.2
5,711,7163.0
3,518,2751.8
6,944,0213.6
3,324,4391.7
16,514,2848.6
192,000,000100

پیشنھادات آتي ھیئت مدیره :13-

پیش بیني افزایش سرمایھ (مبلغ و محل تامین آن مشخص شود ) :13-1)

نحوه تخصیص سود :13-2)

درصد تغییر سال جاري (مبلغ) سال قبل (مبلغ)

176,104391,948123سود قابل تخصیص (خالص)
-144,00066,00054میزان سود تقسیمي (خالص)

---0اندوختھ قانوني

دالیل تغییرات

سرمایھ گذاري ملي ایران 
سایر سھامداران

جمع

با توجھ بھ اینكھ افزایش سرمایھ درخواستي شركت معادل 200 درصد سرمایھ 192 میلیارد ریالي بوده است و سازمان بورس اوراق بھادار حدود 72 درصد تصویب نموده است ، لذا شركت 
افزایش سرمایھ دیگري بھ میزان 100% پس از اتمام افزایش سرمایھ فعلي خواھد داد.

صافوال بھشھر
سرمایھ گذاري گروه صنایع بھشھر

سرمایھ گذاري بھمن  
سرمایھ گذاري سپھ

پیش بیني تعدیالت سنواتي :(میزان اثر تعدیل سنواتي بر روي سود انباشتھ اول دوره مشخص گردد) :

باز سازي سالن روغن مایع و قوطي سازي و بھسازي انبارھا
دستگاه تولید بطري پت

تعداد سھامنام سھامدار

طرح جداسازي روغن مایع و جامد

ھمانطور كھ در گزارش توجیھي افزایش سرمایھ درج شده است ، اثرات سود آوري كل پروژه ھاي شركت (طرح بھینھ سازي خطوط تولید)   در مجموع طي عمر مفید خود 390 میلیارد ریال 
ارزش افزوده ایجاد خواھد كرد. الزم بھ ذكر است كھ مبلغ مذكور بدون در نظر گرفتن ھزینھ ھاي تامین ما

شركت حسابھاي خود را با شركت بازرگاني دولتي مطابقت نداده است. لذا كسري یا اضافي ذخیره از این بابت براي شركت مشخص نمي باشد.
 شركت كسري ذخیره با اھمتي ندارد.

شركت از بابت تفاوت نرخ دانھ كھ اخیرا توسط دولت تصویب شده است مبلغ 6 میلیارد ریال زیان در سود و زیان سنواتي منظور نموده است .

افزایش ظرفیت مخازن روغن خام
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---0اندوختھ طرح و توسعھ
---800 سایر(پاداش ھیئت مدیره)

ھیات مدیره با توجھ بھ افزایش قیمت روغن خام در بازارھاي جھاني و نیاز شركت بھ سرمایھ در گردش سود تقسیمي ھر سھم را در حداقل ممكن اعالم مي نماید.

مھر شركت امضاء مدیر عاملامضاء مدیر مالي
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تركیب و درصد سرمایھ گذاریھاي عمده در سایر شركتھا :14-

 ( در صورتیكھ شركتھاي مذكور در بورس نیستند ، راجع بھ وضعیت و روند سود دھي آنھا توضیح داده شود. )            

سال جاريسال قبلسال جاريسال قبل

7,95724247,2647,264خدماتي
18,36610010018,33618,336تولیدي 
8551.51.5855855خدماتي
28400284284خدماتي
9898983434خدماتي

( 6,967)( 6,816)

19,80619,957

توضیحات :

سایر موارد:(ھرگونھ موارد با اھمیتي كھ در چارچوب فوق وجود نداشتھ و نیاز بھ توضیح دارد)15-

16 مرداد ماه 1387تاریخ تنظیم :

حمل ونقل ریلي بھبار بھشھر

سرمایھ گذاري پس انداز گروه صنایع بھشھر

سایرین(شامل 7957میلیون ریال ذخیره كاھش ارزش)

بانك اقتصاد نوین 

مدیریت شركت متعھد مي گردد در صورت وقوع موارد خاص و یا رویداد با اھمیتي كھ داراي آثار قابل توجھ در وضعیت مالي خصوصا تاثیرگذار در برآورد سود ھر سھم                                     (EPS) ھستند از 
قبیل تغییرات ناشي از نرخ محصوالت ، نرخ مواد اولیھ ، تولید محصوالت جدید ، تخصیص ارز ، تغییر وضع

جمع

شركت كشت دانھ ھاي روغني در سال گذشتھ بھ دلیل شرایط اقتصادي با زیان انباشتھ قابل مالحظھ اي مواجھ گردیده است . و معادل 100 درصد ذخیره كاھش ارزش براي آن در حسابھا وجود 
دارد.

شركت روغن نباتي بھشھر اروند در منطقھ آزاد اروند واقع شده است و در سال گذشتھ بھ تدریج كار خود را آغاز نموده است و نتیجھ عملیات آن در سال گذشتھ 3.4 میلیارد سود بوده است. در 
سال جاري انتظار مي رود شركت مذكور 22 میلیارد ریال سودآوري داشتھ باشد كھ در بودجھ جدید این مبلغ لحاظ شده است. 

با توجھ بھ اینكھ بخش قابل توجھي از مواد اولیھ براي فروشھاي آزاد و صادراتي از خارج از كشور وارد مي شوند و نیاز بھ پرداخت ارز دارند ، نرخ ھر دالر در محاسبات معادل 9400 ریال در نظر گرفتھ شده 
است.

بخشي از فروش شركت بصورت یارانھ اي مي باشد و معموال تصویب نرخھا با فاصلھ زماني یكسالھ از زمان فروش انجام مي شود و شركت نرخھاي فروش بودجھ خود را بر اساس نرخھاي فروش سال 1386 در 
نظر گرفتھ است. الزم بھ ذكر است كھ بودجھ قبلي شركت با نرخھاي سال 1385 تنظیم گردیده بود.

مفروضات دیگر بودجھ عبارتند از:
قیمتھاي خرید و فروش بر اساس مبالغ واقعي شش ماھھ اول سال و نرخھاي خرداد ماه  خرید ھاي انجام شده براي ماھھاي بعد در بودجھ لحاظ شده است.

با توجھ بھ عدم افزایش سرمایھ درخواستي شركت بھ میزان مورد نیاز و افزایش نرخ خرید روغن و مواد بستھ بندي در سال جاري ھزینھ ھاي مالي شركت96 درصد بیش از پیش بیني ھا افزایش داشتھ است.

كشت دانھ ھاي روغني
روغن نباتي بھشھرمنطقھ آزاد اروند

مبلغ سرمایھ  (م.ریال)نوع فعالیتنام شركت
قیمت تمام شده ( م.ریا ل )درصد سرمایھ گذاري

دالیل تغییرات
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