
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
180,000 میلیون ریال 

1391/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک2پتروشیمی اردبیل نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 103412شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت پتروشیمي اردبیل )سهامي خاص(- قبل از مرحله  بهره برداري در تاریخ 31 شهریور ماه 1391 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي دوره میاني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشتهاي 

توضیحي1 تا18 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره اي با هیأتت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي 

انجام شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره اي با هیأتت مدیره شرکت است

بند مسئولیت حسابرس

3. بررسي اجمالي این مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روشهاي تحلیلي و سایر 

روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتیجه، این موسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در حسابرسي قابل شناسایي است ، آگاه مي شود و از 

این رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬کند .

اظهار نظر

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یاد شده،از تمام جنبه هاي با اهمیت،طبق استانداردهاي حسابداري باشد برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

پتروشیمی اردبیلبه هیئت مدیره
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5. درراستاي پیش بیني هاي انجام شده دربرنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج.ا.ا و پیرو اخذ و مجوز شماره    م ب/5871 مورخ 12 / 12 / 1385 و 6084 / 6050 / 14  مورخ 22 / 3  / 1387 از وزارت نفت و 

سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت پتروشیمي اردبیل تاسیس و هزینه هاي سرمایه اي طرح به مبلغ 068ر11 میلیارد ر)مبناي محاسبه نرخ برابري ارز در بازنگري طرح توجیهي طي سال مورد گزارش به ازاء هر دلر 12260ر(  و 

سرمایه در گردش آن به مبلغ 264 میلیارد ر و دوره اجراي طرح 4 سال در نظر گرفته شده است. تا تاریخ 31 شهریور ماه1391 مبلغ 110ر157 میلیون ر دارایي غیر جاري توسط شرکت  خریداري و پیشرفت پروژه از نظر هزینه هاي 

انجام شده حدود 1/4 درصد گردیده لکن  علیرغم گذشت قریب شش سال از تاریخ تاسیس شرکت، پروژه هنوز وارد فاز اجرایي بصورت جدي نشده است. طبق طرح توجیهي  تامین منابع مالي پروژه بمیزان 22 درصد از محل جاري سهامداران 

و78درصد از محل تسهیلت بلندمدت پیش بیني و تامین 85 درصد  هزینه هاي ارزي سرمایه گذاري از محل تسهیلت ارزي بانک توسعه مورد نظر       مي باشد. همچنین نرخ بازده داخلي طرح 27/82 درصد و دوره بازگشت سرمایه  بدون 

احتساب دوران ساخت حدود دو سال و نه ماه تعیین شده است. تا تاریخ ترازنامه 45 میلیارد ر از تعهدات به شرکت گاز استان اردبیل پرداخت نشده ودر رابطه با خرید دانش فني و ساخت تجهیزات خصوصا  دانش فني امونیاک قراردادي منعقد 

نگردیده و تنها ده درصد مبلغ قرارداد منعقده با شرکت اب منطقه اي استان اردبیل پرداخت شده است. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ تدابیر مناسب بمنظور تسریع در انجام پروژه ، تامین به موقع  سرمایه در گردش لزم جهت 

خرید ماشین آلت ،ایجاد تاسیسات ،  انتقال دانش فني ، پرداخت دیون و سایر زیرساختهاي مورد نیاز جلب مي نماید.

6. متعاقب وصول بخشي از مبلغ 886ر8 میلیون ر مانده ضمانتنامه بانکي شرکت بات پیمانکار احداث ساختمانهاي اداري، مهمانسرا و ساختمانهاي جانبي و محوطه ناشي از عدم اجراي تعهدات و مشکلت اجرایي پروژه ، مبلغ 047ر10 

میلیون ر بابت تجهیز وبرچیدن کارگاه وحق الزحمه حمل تجهیزات ،مابه التفاوت نرخ مصالح و خسارت خاتمه کار از سوي پیمانکار مطالبه و موضوع به هیات کارشناسي مورد توافق طرفین ارجاع و بدهي شرکت توسط هیات کارشناسي به 

مبلغ 181ر1 میلیون ر تعیین گردیده لیکن موضوع مورد توافق طرفین قرار نگرفته است. بدلیل عدم حصول توافق و عدم صدور راي از سوي محاکم قضایي، تعیین مانده دقیق بدهي شرکت در تاریخ صورتهاي مالي میسر نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. داراییهاي ثابت شرکت به استثناي وسایط نقلیه فاقد پوشش بیمه اي مناسب بوده و نسبت به پرداخت دیون دولتي در موعد مقرر اقدام نشده است.

12مهر1391تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

12:17:24 1391/11/21 مجید صفاتی 800487شریک موسسه رهیافت

12:20:18 1391/11/21 منصور اسد زاده شریک موسسه رهیافت

18:48:11 1391/11/21 مصطفی جهانبانی 800214مدیر موسسه رهیافت
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1391/06/311390/12/291391/06/311390/12/29

بدهیهاداراییها

3561,360)74( 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 3,0102,9801      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

440478)8( 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

00 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

7961,838)57( 3,0102,9801جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

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

124,210124,5050 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

32,90117,90184 80260632      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 80260632جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 3,8123,5866جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

180,000180,0000      سرمایه

00      صرف سهام

22,6924,066458      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

00      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

12)43,408()48,597(      سود )زیان( انباشته

157,111142,40610 154,095140,65810جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

157,907144,2449 157,907144,2449جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی نشده  سال مالی 

1390/12/29منتهی به1391/06/311390/06/31

00 -- 0 فروش

00 -- 0 بهای تمام شده كالی فروش رفته

00 -- 0 سود )زیان( ناخالص

)4,967()10,401( 6 )5,245( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

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

)4,967()10,401( 6 )5,245( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

00 -- 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

83113 )33( 56 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

)4,884()10,288( 6 )5,189( 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

)4,884()10,288( 6 )5,189( سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

)4,884()10,288( 6 )5,189( سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

)33,120()33,120( 31 )43,408( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

)33,120()33,120( 31 )43,408( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

)38,004()43,408( 28 )48,597( 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

)38,004()43,408( 28 )48,597( سود انباشته در پایان دوره مالی

)27()57( 7 )29( سود هر سهم پس از كسر مالیات

180,000180,000 0 180,000 سرمایه
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