
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/06/311391/09/301392/06/311391/09/30

بدهی ها دارایی های جاری
279,419251,64211       بدهی های جاری      موجودی نقد

22,24224,465)9( 821,046185,792342      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

878,769421,669108 26,1090      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

8,7830 690,575655,1095      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

0387,712 012,801      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,472,5162,422,9012 935,368503,39286      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

34,2820 661,381625,5406      سود سهام پرداختنی      سفارشات

3,685,823976,466277 971,661877,65911      تسهیلت مالی دریافتی      پیش پرداختها

00       بدهی های مرتبط با دارایی های       دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش

غیرجاری نگه داری شده برای فروش

00

7,381,8344,484,85565 4,106,1402,860,29344جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

      بدهی های غیرجاری      دارایی های غیرجاری

169,9410 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت       حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت

15,42921,947)30( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

793,481650,93522 121,41398,79323      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

5455450 121,41398,79323جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

6,5756,5750 4,227,5532,959,08643      جمع بدهیها      سایر داراییها

985,971680,00245       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

330,000330,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      دریافتی بابت افزایش سرمایه

33,00033,0000      اندوخته قانونی

6,3426,3420      سایر اندوخته ها
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330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره 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

3,770,9101,836,429105      سود )زیان( انباشته

4,140,2522,205,77188جمع حقوق صاحبان سهام

8,367,8055,164,85762 8,367,8055,164,85762جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/09/30منتهی به1392/06/311391/06/31

سود ) زیان ( خالص

7,388,0159,546,812 78 13,177,495 فروش خالص

)5,959,169()7,373,860( 64 )9,765,906( بهای تمام شده فروش

1,428,8462,172,952 139 3,411,589 سود )زیان( ناخالص

)203,989()432,816( 60 )325,853( هزینه های اداری ، عمومی و فروش

)161,870(16,982 -- 216,057 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

1,062,9871,757,118 211 3,301,793 سود )زیان( عملیاتی

)48,718()82,947( 113 )103,705( هزینه های مالی

52,424)91,514( 107 108,489 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1,066,6931,582,657 210 3,306,577 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)244,942()383,425( 218 )778,096( مالیات بر درآمد

821,7511,199,232 208 2,528,481 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

821,7511,199,232 208 2,528,481 سود )زیان( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

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

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

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

00 -- 0 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
821,7511,199,232 208 2,528,481 سود )زیان( خالص

816,777816,777 125 1,836,429 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

51,42051,420 -- 0 تعدیلت سنواتی

868,197868,197 112 1,836,429 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

)231,000()231,000( 157 )594,000( سود سهام مصوب

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 سایر اندوخته ها

)231,000()231,000( 157 )594,000( جمع تغییرات  در سود انباشته

1,458,9481,836,429 158 3,770,910 سود )زیان( انباشته پایان دوره

2,4903,634 208 7,662 سود هر سهم پس از كسر مالیات

330,000330,000 0 330,000 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1392/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

اطلعات براي اولین بار به بازار ارائه مي گردد.

اطلعات بر اساس آخرین استانداردهاي حسابداري ارائه گردیده است. و رقم تعدیل سنواتي جدید ، ارایه مجدد گردید.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1391/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

اطلعات بر اساس آخرین استانداردهاي حسابداري ارائه گردیده است. و رقم تعدیل سنواتي ارایه مجدد گردید.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به 1391/09/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

واقعی دوره 12 ماهه درصد تغییر

حسابرسی شده منتهی به  

1391/09/30

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی 

نشده منتهی به  1391/06/31

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  1392/06/31
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

1,080,219385,859180476,515جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--0

1,080,219385,859180476,515جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

69--00سود سهام دریافتی

)44,655(1248)41,407()558,159(سود سهام پرداختی

)98,682(113)48,718()103,705(سود پرداختی بابت استقراض

51,03218,50117624,462سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

)610,832()71,624(753)118,806(

مالیات بر درآمد

)149,973(131)149,973()346,120(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

2,046668206826وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)239,951(35)147,178()198,056(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

6,5188107050وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

)239,125(30)145,700()189,492(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

)31,389(--18,562)66,225(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

3,428,6642,847,350204,041,729وجوه دریافتی حاصل از استقراض

)3,835,248(24)2,690,931()3,334,662(بازپرداخت استقراض

206,481)40(94,002156,419جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

175,092)84(27,777174,981خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

251,64276,55022976,550مانده وجه نقد در ابتدای دوره

0--00تاثیر تغییرات نرخ ارز

279,419251,53111251,642وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به  1392/06/31

اطلعات براي اولين بار به بازار ارائه مي گردد.

اطلعات براي اولين بار به بازار ارائه مي گردد.

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده منتهی به  1391/06/31

اطلعات براي اولين بار به بازار ارائه مي گردد.

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1391/09/30
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1392/06/31حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1391/06/311391/09/30حسابرسی نشده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

319,342276,79915.37352,165تن روغن نباتي آزاد

4,505)87.35(4543,590تن روغن نباتي صادراتي

08490.00850تن روغن نباتي ترکیبي

78,32974,2745.46112,274تن روغن نباتي کارمزدي

398,125355,51211.99469,794 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1392/06/311391/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1391/09/30منتهی به

330,821280,51117.94345,216تنروغن نباتي آزاد

4,296)80.49(6753,459تنروغن نباتي صادراتي

08450.001تنروغن نباتي ترکیبي

78,32974,2745.46112,274تنروغن نباتي کارمزدي

409,825359,08914.13461,787جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
330,000 میلیون ریال 

1392/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی نشده(

151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 135171شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 9 ماهه 

1392/06/311391/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/09/30 منتهی به

13,065,0397,231,37880.679,325,585میلیون رروغن نباتي آزاد

96,756)80.20(15,39377,759میلیون رروغن نباتي صادراتي

)4,038(0.00)4,032(0میلیون رروغن نباتي ترکیبي

97,06382,91017.07128,509میلیون رروغن نباتي کارمزدي

13,177,4957,388,01578.369,546,812جمع
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