
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
308,712 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

بند مقدمه

ترازنامه شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص( قبل از بهره برداري در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي دورة میاني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور, همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا  - 1 .1

22 پیوست، مورد بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت صورتهاي مالي با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیري در باره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده  است.

بند مسئولیت حسابرس

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

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

اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

اظهار نظر

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

5. شرکت نفت نیک قشم در تاریخ 1382/12/14 جهت پالیش میعانات گازي با ظرفیت 120 هزار بشکه در روز تاسیس گردید. هزینه اجراي طرح مزبور طبق آخرین برآوردها )در شش ماهه اول 1392(، بالغ بر 234ر1 میلیون دلر بوده 

است. تا تاریخ این گزارش با توجه به مدت زمان سپري شده و علیرغم اقدامات و پیگیریهاي انجام شده توسط شرکت، مبالغ ارزي و ریالي طرح تامین نشده و قراردادهاي خرید دانش فني و تجهیزات بطور کامل جهت اجراي طرح، مبادله و 

اجرائي نشده و در نتیجه، همه ساله هزینه هاي اضافي به شرکت تحمیل مي گردد.

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

نفت نیک قشمبه هیئت مدیره

27آبان1392تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی
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308,712 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:44:54 1392/09/13 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

18:02:21 1392/09/13 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

18:15:57 1392/09/13 پرویز مرادی حامد1 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/06/311391/12/301392/06/311391/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
17,48218,360)5(       بدهی های جاری      موجودی نقد

117,000117,0000 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

00 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00 7,1504,45560      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

6,1145,14419 00      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00 1,5440      سود سهام پرداختنی      سفارشات

7394)22( 00      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

140,669140,5980 8,6944,45595جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

      بدهی های غیرجاری      دارایی های غیرجاری

00 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت       حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت

00 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

190,868180,8326 00      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

152169)10( 00جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

00 8,6944,45595      جمع بدهیها      سایر داراییها

191,020181,0016       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

308,712308,7120      سرمایه

00      صرف سهام

00      دریافتی بابت افزایش سرمایه

7537530      اندوخته قانونی

00      سایر اندوخته ها
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1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره 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

13,5307,67976      سود )زیان( انباشته

322,995317,1442جمع حقوق صاحبان سهام

331,689321,5993 331,689321,5993جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
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1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/12/30منتهی به1392/06/311391/06/31

سود ) زیان ( خالص

00 -- 0 فروش خالص

00 -- 0 بهای تمام شده فروش

00 -- 0 سود )زیان( ناخالص

)4,955()11,688( 39 )6,896( هزینه های اداری ، عمومی و فروش

00 -- 0 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

)4,955()11,688( 39 )6,896( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

13,92827,636 3 14,291 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

8,97315,948 )18( 7,395 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- 0 مالیات بر درآمد

8,97315,948 )18( 7,395 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

8,97315,948 )18( 7,395 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
8,97315,948 )18( 7,395 سود )زیان( خالص

)1,132()1,132( -- 14,313 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
308,712 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

0)6,384( -- )6,634( تعدیلت سنواتی

)1,132()7,516( -- 7,679 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

00 -- 0 سود سهام مصوب

0)753( -- )1,544( اندوخته قانونی

00 -- 0 سایر اندوخته ها

0)753( -- )1,544( جمع تغییرات  در سود انباشته

7,8417,679 73 13,530 سود )زیان( انباشته پایان دوره

2952 )17( 24 سود هر سهم پس از كسر مالیات

308,712308,712 0 308,712 سرمایه
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كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

واقعی دوره 12 ماهه درصد تغییر

حسابرسی شده منتهی به  

1391/12/30

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1391/06/31

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1392/06/31
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

)6,136(35)2,431()3,285(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--0

)6,136(35)2,431()3,285(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

0--00سود سهام دریافتی

0--00سود سهام پرداختی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

27,636)3(13,51213,928سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

13,51213,928)3(27,636

مالیات بر درآمد

0--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)23,885(16)9,627()11,120(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

0--00وجوه 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

79 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
308,712 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 142691شماره اطلعیه :

)23,885(16)9,627()11,120(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

)2,385(--1,870)893(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت استقراض

0--00جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

)2,385(--1,870)893(خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

20,746)12(18,36020,746مانده وجه نقد در ابتدای دوره

)1(--150تاثیر تغییرات نرخ ارز

18,360)23(17,48222,616وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/06/31

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1391/06/31

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1391/12/30
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