
سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

 بر مبنای اطلعات دریافتی از شركت  صنعتی بهشهر طی نامه شماره 135114 مورخ 1392/07/17 پیش بینی درآمد هر سهم برا ی سال منتهی به 1392/09/30 با سرمایه 330,000 میلیون ریال مبلغ 9,031 ریال بطور خالص )پس از كسر مالیات( می باشد. مسئولیت تهیه این اطلعات با مدیریت شركت است.           

شرح

سال)دوره( مالی منتهی به

درصد

پوشش

درصد

پوشش
1392/09/301392/06/311391/09/301391/06/31

واقعی  حسابرسی نشدهواقعی  حسابرسی شدهواقعی حسابرسی نشدهپیش بینی حسابرسی نشده درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

درصد نسبت 

به فروش

77فروش 100 7,388,015 100 789,546,812 100 13,177,495 100 16,831,279

81بهای تمام شده كالی فروش رفته )81( )5,959,169( )77( 77)7,373,860( )74( )9,765,906( )76( )12,724,391(

66سود )زیان( ناخالص 19 1,428,846 23 832,172,952 26 3,411,589 24 4,106,888

47هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی )3( )203,989( )5( 77)432,816( )2( )325,853( )2( )420,693(

--خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی )2( )161,870( 0 8716,982 2 216,057 1 247,700

60سود )زیان( عملیاتی 14 1,062,987 18 841,757,118 25 3,301,793 23 3,933,895

59هزینه های مالی اداری )1( )48,718( )1( 62)82,946( )1( )103,705( )1( )166,379(

76درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 0 18,501 0 8524,462 0 51,032 0 60,000

--خالص درآمد )هزینه( های متفرقه 0 33,923 )1( 84)115,976( 0 57,457 0 68,000

67سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری 14 1,066,693 17 851,582,658 25 3,306,577 23 3,895,516

--اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات 0 0 0 --0 0 0 0 0

67سود و زیان قبل از كسر مالیات 14 1,066,693 17 851,582,658 25 3,306,577 23 3,895,516

64مالیات )3( )244,942( )4( 85)383,425( )6( )778,096( )5( )915,446(

69سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات 11 821,751 13 851,199,233 19 2,528,481 18 2,980,070

60سود عملیاتی هر سهم -- 3,221 -- 845,325 -- 10,005 -- 11,921

67سود هر سهم قبل از كسر مالیات -- 3,232 -- 854,796 -- 10,020 -- 11,805

69سود هر سهم پس از كسر مالیات -- 2,490 -- 853,634 -- 7,662 -- 9,031

--سرمایه -- 330,000 -- --330,000 -- 330,000 -- 330,000

112 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

اطلعات بر اساس آخرين استانداردهاي حسابرسي ارائه گرديده است.

 دلیل تغییر اطلعات پیش بینی سال منتهی به 1392/09/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی نشده(

اطلعات براي اولين بار به بازار ارائه مي گردد.

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

اطلعات بر اساس آخرين استانداردهاي حسابرسي ارائه گرديده است.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به 1391/09/30 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

اطلعات بر اساس آخرين استانداردهاي حسابرسي ارائه گرديده است.

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

)1(: شرکت پيش بيني سود )زيان( هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذر 91 را در تاريخ 91/02/10 و 91/03/21 )حسابرسي شده( مبلغ 1،493 ر و و در تاريخ 91/05/08 مبلغ 346ر2 ر )به بازار منعکس نگرديد(، درتاريخ 91/06/13 )
حسابرسي شده( مبلغ 2,988 ر و در تاريخهاي 91/07/30 و 91/09/19 و 91/11/01 )حسابرسي شده( مبلغ 308ر3 ر و در تاريخ 91/11/24 )صورتهاي مالي واقعي 12 ماهه حسابرسي نشده( مبلغ 3,638 ر اعلم نموده بود که بر اساس 

صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 3,638 ر محقق گرديد که بر اساس صورتهاي مالي تجديد ارائه شده مبلغ 3,634 ر محقق گرديد.

)2(: شرکت پيش بيني شرکت پيش بيني سود )زيان( هر سهم سال مالي منتهي به 30 آذر 92 را درتاريخ 91/09/19 و 91/11/01 )حسابرسي شده( مبلغ 1،597 ر و در تاريخ 92/04/02 مبلغ 7,007 ر و در تاريخ 92/05/12 )حسابرسي 
شده( مبلغ 7،177 ر اعلم نموده است که شرکت دليل تعديل  سود هر سهم را ارائه ننموده است اما بررسي ها نشان مي دهد عمده ترين دليل افزايش سود هر سهم، افزايش مقدار فروش و کاهش قيمت روغن خام دريافتي و نتيجتا  افزايش سود ناخالص 

مي باشد.

)3(: شرکت اعلم نموده است که :"گزارش توجيهي افزايش سرمايه بر مبناي 210 درصد افزايش سرمايه از محل سود انباشته تهيه و به تاييد بازرس قانوني شرکت رسيده است.کليه مدارک مربوط به افزايش سرمايه شامل گزارش توجيهي افزايش 
سرمايه و گزارش بازرس قانوني در خصوص گزارش توجيهي به همراه بيانيه ثبت به سازمان بورس جهت بررسي ارسال شده است.  در صورت تصويب سازمان بورس اوراق بهادار ، افزايش سرمايه مذکور در يک مرحله انجام خواهد گرفت." 

)4(: شرکت اعلم نموده است که سود پيشنهادي هيئت مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 92 مبلغ 4،000 ر به ازاي هر سهم مي باشد که اين عدد در اطلعات قبلي مبلغ 3،500 ر بوده است.

 سایر اطلعات

212 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***
واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/09/30

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/09/30

414,47677.05تنروغن نباتي آزاد 319,342276,799352,16515.37

454100.00تنروغن نباتي صادراتي 4543,5904,505)87.35(

00.00تنروغن نباتي ترکيبي 08498500.00

112,07569.89تنروغن نباتي کارمزدي 78,32974,274112,2745.46

527,00575.54جمع 398,125355,512469,79411.99

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ***

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/09/30

واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/09/30

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

414,476330,82179.82280,511345,21617.94تنروغن نباتي آزاد

)80.49(675675100.003,4594,296تنروغن نباتي صادراتي

000.0084510.00تنروغن نباتي ترکيبي

112,07578,32969.8974,274112,2745.46تنروغن نباتي کارمزدي

527,226409,82577.73359,089461,78714.13جمع

312 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

موجودی آماده برای فروش

نوع گروه یا محصول
درصد پوشش واحد

پیش بینی

درصد تغییر 

دوره * به ** ** *
واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/09/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/09/30

427,117331,53477.62288,887357,62714.76تنروغن نباتي آزاد

)81.93(675675100.003,7364,296تنروغن نباتي صادراتي

000.0084510.00تنروغن نباتي ترکيبي

111,71677,88269.7174,274112,2744.86تنروغن نباتي کارمزدي

539,508410,09176.01367,742474,19811.52جمع

مبلغ  فروش

درصد تغییر واحدنوع گروه یا محصول

دوره * به **

درصد پوشش 

**پیش بینی *
واقعی دوره منتهی به

1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی به

1391/09/30

پیش بینی سال مالی منتهی به

1392/09/30

واقعی دوره منتهی به

1391/06/31

16,671,78913,065,03978.377,231,3789,325,58580.67ميليون رروغن نباتي آزاد

)80.20(15,39315,393100.0077,75996,756ميليون رروغن نباتي صادراتي

0.00)4,038()4,032(000.00ميليون رروغن نباتي ترکيبي

144,09797,06367.3682,910128,50917.07ميليون رروغن نباتي کارمزدي

16,831,27913,177,49578.297,388,0159,546,81278.36جمع

412 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح
واحد

1392/09/301392/06/311391/06/31 1391/09/30
درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

87,4231,741,02187,4231,741,021100.0040,612538,90740,612538,907223.07تنروغن خام

)5.31(1192,6911192,691100.001203,4941203,494مختلفلوازم بسته بندي

131,546131,546100.00115,255115,255106.79مختلفساير

1,965,2581,965,258100.00757,656757,656159.39جمع

خرید طی دوره

واحد
1392/09/301392/06/311391/06/31 1391/09/30

درصد تغییر 

 * به **

درصد

 پوشش 
مبلغ   * مبلغمقدار مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به
شرح

45.23 425,79610,131,397299,3797,778,76676.78413,4517,590,074326,6345,355,986تنروغن خام

282.03 12,183,33011,855,81485.001709,6101485,781مختلفلوازم بسته بندي

295.81 1258,3951198,92376.98195,302150,257مختلفساير

66.90 12,573,1229,833,50378.218,394,9865,892,024جمع

مصرف طی دوره

واحدشرح
1392/09/301392/06/311391/06/31 درصد تغییر 1391/09/30

 * به **

درصد

مبلغ   * مبلغمقدار پوشش  مبلغمقدار مبلغ  **مقدار مقدار

واقعی دوره منتهی به واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

425,79610,131,397342,1457,887,32777.85393,8026,940,269301,3384,691,25568.13تنروغن خام

11,738,80111,372,42078.931811,8141524,164161.83مختلفلوازم بسته بندي

1258,3951133,19351.55164,590143,845203.78مختلفساير

12,128,5939,392,94077.447,816,6735,259,26478.60جمع

512 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

دلیل تغییرات
بازار فروش 

درصد به كلدرصد به كلمبلغ میلیون ریال مبلغ میلیون ریال

1392/06/311391/09/30واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

داخلی

خارجی

13,162,1021009,450,05699

15,393096,7561

13,177,4959,546,812جمع

منابع تأمین مواد اولیه
دلیل تغییرات

درصد به كلمبلغ میلیون ریالدرصد به كلمبلغ میلیون ریال

1391/09/30 1392/06/31 واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

داخلی

خارجی

6,269,9606469

3,563,5432,621,889

جمع

5,773,097

9,833,5038,394,986

3631

صورت منابع و مصارف ارزی

 منابع ارزی
مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

1391/09/30واقعی سال مالی منتهی به 1392/06/31 واقعی دوره منتهی به 

فروش صادراتی

00--00-- فروش صادراتی

--00--00فروش صادراتی

1,249,32112,32115,3937,890,11612,26396,756دلر

15,39396,756جمع

مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز مبلغ میلیون ریال نرخ ریالی ارز مبلغ ارزی نوع ارز

 مصارف ارزی
1392/06/31 1391/09/30واقعی دوره منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

خرید مواد اولیه

خرید دارائیهای ثابت

جمع

174,461,11220,4263,563,54393,638,88928,0002,621,889معادل دلر

00--00--

3,563,5432,621,889

612 از



سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده كالی فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها
مبلغ میلیون ریال

1392/06/31

دلیل تغییرات

1391/09/30

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1391/09/30 1392/06/31

واقعی سال مالی منتهی بهواقعی دوره منتهی به 

1392/06/311391/09/30

واقعی دوره منتهی به 

ثابت )درصد( متغیر )درصد(

9,392,9406,959,927100.00100.0000مواد مستقیم

25 25 75.00 75.00 92,818 196,080 دستمزد مستقیم

321,115سربار 176,88675.0075.002525

7,373,860 9,765,906 جمع

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی كه شركت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است.

ظرفیت اسمی دلیل تغییراتواحدمحصول
 ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به 

1392/09/30

 ظرفیت واقعی دوره منتهی به 

1392/06/31

520,000387,000398,125تنروغن نباتي

وضعیت مالیاتی  سه سال گذشته و وضعیت فعلی

درآمد تشخیصی مالیات پرداختیمالیات ابرازیسود)زیان( ابرازیسال ذخیره مالیاتمالیات قطعیمالیات تشخیصی

1392/09/303,306,5770778,096000778,096

1391/09/301,583,8580307,77300307,77375,548

1390/09/30751,946717,950143,590391,1020143,59063,221

1389/09/30571,038538,171107,634185,2930122,57551,669

1388/09/30608,149348,24178,354122,290101,907101,9070

شرکت حسابهاي خود با شرکت بازرگاني دولتي را تا کنون مغايرت گيري ننموده است و لذا کسري و اضافي ذخيره از اين بابت مشخص نمي باشد.
برگ تشخيص دريافتي بابت سالهاي 86 و 91 حاکي از مطالبه بيش از 222 ميليارد ر ماليات مازاد بر ذخاير موجود در حسابها مي باشد. شرکت به برگهاي تشخيص مربوطه اعتراض نموده است و از اين بابت ذخيره اي در 

حسابها اعمال ننمود ه است. اظهار نظر درخصوص کسري ذخيره  منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد.

کسری ذخاير و بدهيهای احتمالی

دليل مغايرت تعديلت سنواتی

شرکت از بابت ذخيره احتساب شده حسابهاي دريافتني )پس از کسر اثرات مالياتي( خود مبلغ 51.420 ميليون ر تعديلت سنواتي )سود( در سود و زيان سنواتي خود ثبت نموده است.
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

طرح های عمده در دست اجرا، منابع تأمین آن و درصد پیشرفت كار 

نام طراح
برآورد هزینه سرمایه گذاری

مبلغ ارزینام ارزی مبلغ ارزیمبلغ میلیون ریال نام ارزی مبلغ میلیون ریال

درصدهزینه های انجام شده

پیشرفت

تاریخ

بهره برداری

اثرات سودآوری

توضیحات هر سهم) ریال(

در سود سال مالي 93 تاثير گذار 0بهار 204,8250195,200075.0093پروژه ادغام عملياتي با مارگارين
خواهد بود

به دليل ادغام عملياتي با شرکت 0پاییز 145,3500000.0092افزايش ظرفيت خط روغن مايع
مارگارين

کاهش ضايعات و سهولت تهيه لوازم 0پاییز 68,5000000.0092ساخت درب بطري
بسته بندي

موجب کاهش هزينه هاي انبارداري 0پاییز 30,0000000.0092رک بندي انبارها
مي گردد.

0پاییز 75,0000000.0092بسته بندي کال در ظروف استوانه اي

523,675195,2000جمع

وضعیت معاملت سهم

بال ترین قیمت  )ریال(پایین ترین قیمت  )ریال(قیمت سهم در آخرین معامله )ریال(قیمت سهم در اولین معامله )ریال(سهام معامله شده )هزار سهم(تا تاریخ

88,75310,45042,58347,998سال 92 9,060

42,4226,91114,10317,000سال 91 5,572
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

تركیب صاحبان سهام درتاریخ ارائه گزارش

درصد مالکیتتعداد سهامنام سهام دار

263,668,00079.90صافول بهشهر

40,717,15212.34ساير سهامداران

8,975,5622.72سرمايه گذاري سپه

5,989,6451.82شرکت خدمات مديريت و تحقيقات سرمايه گذاران صندوق

3,646,3551.11شرکت سرمايه گذاري پارس توشه)سهامي عام(

3,574,1001.08سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر

3,429,1861.04سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ايران)سهامي عام(

330,000,000100.00جمع

پیش بینی افزایش سرمایه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه بر مبنای 210 درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته تهیه و به تایید بازرس قانونی شركت رسیده است.كلیه مدارک مربوط به افزایش سرمایه شامل گزارش توجیهی افزایش سرمایه و گزارش بازرس قانونی در خصوص گزارش توجیهی به همراه 

بیانیه ثبت به سازمان بورس جهت بررسی ارسال شده است.  در صورت تصویب سازمان بورس اوراق بهادار ، افزایش سرمایه مذكور در یک مرحله انجام خواهد گرفت.

 پیش بینی تقسیم سود هر سهم  4,000  ریال
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

    مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادی

درصد به كلدرصد به كلبه تاریخ 1391/01/28به تاریخ1392/01/28

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

اندوخته قانونی

اندوخته توسعه و تکمیل

سایر اندوخته ها

سود ) زیان( انباشته

جمع

330,00021330,00035

33,000233,0003

0--0--

6,34206,3421

1,189,01076584,57761

1,558,352953,919

دلیل تغییراتدرصد تغییرمجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمعآخرین مجمع عمومی عادی نحوه تخصیص سود

سود انباشته

اندوخته طرح و توسعه

 اندوخته قانونی

میزان سود تقسیمی

سود قابل تخصیص

سایر )پاداش هیأت مدیره(

1,783,010815,577119

)594,000()231,000(157

00--

00--

00--

1,189,010584,577103

سایر موارد و هرگونه موارد با اهمیتی كه در چارچوب فوق وجود نداشته و نیاز به توضیح دارد 

در خصوص بودجه تهيه شده موارد ذيل قابل ذکر مي باشد:

-1 نرخهاي فروش شرکت بر اساس آخرين نرخهاي مصوب وزارت بازرگاني در بودجه لحاظ شده است. 
-2 شرکت بازرگاني دولتي روغن خام را به قيمت متوسط 27500 ر  در اختيار توليد کنندگان قرار مي دهد. 

-3سياست تقسيم سود شرکت در حال حاضر ، تقسيم 50% سود خالص مي باشد. 
-4 در پايان تير ماه 1392 شرکت دو برگ تشخيص مالياتي براي سالهاي 1390 و متمم براي سال 1386 دريافت نمود که تفاوت ماليات مورد مطالبه سازمان امور مالياتي با ذخاير شرکت معادل 222 ميليارد ر مي باشد. شرکت از اين 

بابت ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. 
-5 بودجه جديد بر اساس نرخهاي خريد و فروش تهيه شده است و مبتني بر محاسبات دقيق و شرايط فعلي بازار مي باشد. مواردي که مي تواند موجب تغيير بودجه نسبت به واقعي شود عبارتند از: 

الف( افزايش حجم فروش. در صورتيکه حجم فروش نسبت به بودجه افزايش يابد ، سود شرکت با نرخ بيشتري افزايش خواهد يافت )با توجه به وجود هزينه هاي ثابت (. 
ب(. در بودجه تهيه شده ، هزينه انتقال پول به خارج از ايران 10% در نظر گرفته شده است. در حال حاضر شرکت حدود 6 تا 8 درصد هزينه انتقال وجوه را به بانکها پرداخت مي نمايد )در برخي موارد تا 18%( . در صورتيکه اين 
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سرمایه ثبت نشده:دوره منتهی به:  پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به1392/09/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه  )حسابرسی نشده(

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

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

سرمایه گذاری در سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت

سال مالی 

منتهی به

سرمایه

)م.ریال(

درصد 

مالکیت

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت پورتفوی وضعیت سودآوری وضعیت پورتفوی 

سال مالی 

منتهی به

درصد 

مالکیت

قیمت تمام 

شده

)م.ریال(

درآمد هر

 سهم

)ریال(

درآمد نقدی

 هر سهم

)ریال(

سهم شركت

سرمایه گذاری

)م.ریال(

وضعیت سودآوری 

 شرح

1392/06/31

قیمت تمام

)م.ریال(

دوره منتهی به 

روش نگهداری 

حساب سرمایه 

گذاری

سرمایه

)م.ریال(

ارزش اسمی 

هر سهم 

)ریال(

1392/09/30 پیش بینی سال مالی منتهی به واقعی سال مالی منتهی به  1391/09/30

سرمایه گذاری

سهم شركت

)م.ریال(

24.217,9576,356001391/12/2924.217,95720,853000بهای تمام شده1390/12/2930,000کشت دانه هاي روغني بهای تمام شده 30,000 10,000

000)100(001392/09/30100.0018,135)125(100.0018,135بهای تمام شده1391/09/3020,000روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند بهای تمام شده 20,000 1,000

سرمايه گذاري پس انداز کارکنان گروه توسعه 
صنايع بهشهر تهران

1.508550001391/06/31100.008550000بهای تمام شده1390/06/3180,000 بهای تمام شده 80,000 1,000

10.00980001392/09/3010.00980000بهای تمام شده1391/09/30100حمل ونقل ريلي بهبار بهشهر بهای تمام شده 100 1,000

0000.0000000)20,718(0.00بهای تمام شده0ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري 0 0

0.1090001392/09/300.1090000بهای تمام شده1390/09/3092,000به پخش بهای تمام شده 92,000 1,000

0.006950000.0000000بهای تمام شده0ساير 0 0

0.00122,31024,462024,4620.00300,00032,14332,14360,00051,032بهای تمام شده0سپرده هاي بانکي بهای تمام شده 0 0

129,34130,693024,462327,05452,89632,14360,00051,032جمع

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

1392/06/311391/09/30واقعی دوره منتهی به 1392/09/30پیش بینی سال مالی منتهی به  واقعی سال مالی منتهی به

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

ذخیره كاهش ارزش

زیان ارزش سرمایه گذاری

جمع

0

0

0

0

0

0

0

0

0

000
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151403 كد صنعت: غبشهرصنعتی بهشهر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: شماره اطلعیه :

0 میلیون ریال 

330,000 میلیون ریال 

كلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

135114

1392/06/31

سایر درآمد )هزینه های( متفرقه

1391/06/31واقعی دوره منتهی به 1391/09/30شرح خدمت واقعی سال مالی منتهی به 1392/06/31واقعی دوره منتهی به پیش بینی سال جاری

96,00068,20965,02833,994درآمدحاصل از اجاره مخازن

)517()2,453(7,165)2,000(ساير

2,0003,642422446سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت

0)178,973()21,559()28,000(سود )زيان( تسعير ارز و داراييها

33,923)115,976(68,00057,457جمع
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