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308,712,202 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 72513شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص(- در مرحله قبل از بهره برداري شامل تــرازنامه شرکت به تــاریخ 29 اسفند ماه 1390 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي 

توضیحي 1 تا 20 توسط این مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها عاري از تحریف   .2

بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به گونه اي 

برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف بااهمیت صورتهاي مالي ناشي 

از تقلب یا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد 

تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

این مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهاي مالي یاد شده ، وضعیت مالي شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص(-در مرحله قبل از بهره برداري در تاریخ 29 اسفندماه 1390 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از 

تمام جنبه هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

نفت نیک قشمبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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5. مدت اعتبار موافقتنامه اجراي طرح پالیشگاه به شماره 350170 م ب مورخ 14 دیماه 1389 صادره توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت جمهوري اسلمي ایران، که به استناد آن با تخصیص خوراک 

میعانات گازي از منابع پارس جنوبي توسط شرکت ملي نفت ایران در تاریخ 22 دیماه 1389 جهت تامین خوراک پالیشگاه نفت نیک قشم )به میزان متوسط روزانه 120 هزار بشکه بمدت 20 سال( از تاریخ راه اندازي و شروع بکار رسمي 

پالیشگاه موافقت گردیده به اتمام رسیده است . هر چند در رعایت بند 3 موافقتنامه فوق الذکر اقداماتي بمنظور انعقاد تفاهمنامه تأمین منابع مالي و لیسانس صورت پذیرفته لیکن با توجه به مفاد ماده 4 آن ، تمدید موافقتنامه منوط به تحقق کلیه مفاد آن 

اعلم گردیده که توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ تدابیر مناسب و برنامه ریزي لزم جهت انجام تعهدات ظرف مهلت مقرر که در 14 تیرماه 1391 خاتمه خواهد یافت ، جلب مي نماید . 

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. -6-1 توسط هیات مدیره شرکت در اجراي تکالیف مقرر از سوي مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان سهام مورخ 28 فروردین ماه 1390 اقداماتي درخصوص انعقاد قرارداد نهایي فاینانس پروژه بمنظور رعایت جدول زمانبندي ارائه شده در 

موافقتنامه اجراي طرح پالیشگاه بشرح مندرج در بند 5 فوق صورت پذیرفته است.

6. -6-2 معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 19 صورتهاي مالي ، به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلع این مؤسسه رسیده، مورد 

درمورد معاملت مذکور،مفاد ماده مزبور درخصوص اخذ مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده و نظر این مؤسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با شرایط مناسب تجاري و  بررسي قرار گرفته است. 

در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است .

6. -6-3 گزارش هیات مدیره موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص( - قبل از بهره برداري که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد 

بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با  اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.

16فروردین1391تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

12:13:48 1391/02/13 مجید صفاتی 800487شریک موسسه رهیافت

12:20:16 1391/02/13 خسرو واشقانی فراهانی 800869شریک موسسه رهیافت

12:27:53 1391/02/13 مصطفی جهانبانی 800214مدیر موسسه رهیافت
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1390/12/291389/12/291390/12/291389/12/29

بدهیهاداراییها

20,74625,950)20( 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

117,00014,200724 )96(77017,905      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

00 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

00 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

5,338552867 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

85275)69( 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

143,16940,977249 )96(77017,905جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

00 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

164,979166,892)1( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

2021935 00      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 00جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )96(77017,905جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

308,712157,76296      سرمایه

00      صرف سهام

044,384      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

00      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

)91()11,989()1,132(      سود )زیان( انباشته

165,181167,085)1( 307,580190,15762جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

308,350208,06248 308,350208,06248جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  سال مالی 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29منتهی به1390/12/291389/12/29

00 -- 0 فروش

00 -- 0 بهای تمام شده كالی فروش رفته

00 -- 0 سود )زیان( ناخالص

)6,818()6,818( 15 )7,836( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

00 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

)6,818()6,818( 15 )7,836( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

00 -- 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

3,2213,221 480 18,693 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

)3,597()3,597( -- 10,857 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

)3,597()3,597( -- 10,857 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

)3,597()3,597( -- 10,857 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

)8,392()8,392( 43 )11,989( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

)8,392()8,392( 43 )11,989( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

)11,989()11,989( )91( )1,132( سود قابل تخصیص

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

00 -- 0 سود سهام مصوب مجمع

00 -- 0 پاداش هیات مدیره

)11,989()11,989( )91( )1,132( سود انباشته در پایان دوره مالی

)23()23( -- 0 سود هر سهم پس از كسر مالیات

157,762157,762 195582 308,712,202 سرمایه
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