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بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت پتروشمیران )سهامي خاص(شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 36 توسط این 

موسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2.  مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده 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 

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 با اهمیت 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 با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه 

در صورتهاي مالي، 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 اثر بخشي 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 مشروط 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. شرکت پتروشیمي جم در صورت تطبیق تهیه شده با شرکت پلي پروپیلن جم )شرکت فرعي( مانده طلب خود را مبلغ 260 میلیارد ر بیشتر از مانده طبق دفاتر آن شرکت اعلم نموده که عمدتا ناشي از تسعیر قیمت خوراک دریافتي طي سال 

1391 و 6 ماهه اول سال 1392 مي باشد. تعیین آثار تعدیلت ناشي از رفع مغایرت موجود بر صورتهاي مالي پیوست در حال حاضر براي این موسسه امکانپذیر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي یــاد شده در بـال، وضعیت مالي گروه و شرکـت پتروشمیران )سهامي خاص( در تـاریخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت 

را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

پترو شیمیرانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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تاكید بر مطالب خاص

6. بشرح یادداشت توضیحي 1-19 صورتهاي مالي سر فصل تسهیلت دریافتي مربوط به شرکت پلي پروپیلن جم )شرکت فرعي( بمبلغ 819/6 میلیارد ر شـامل مبلغ 656 میلیارد ر )معادل  هم ارز ریـالي 18/8 میلیون یورو( اصل و بهره 

اقساط تسهیلت فاینانس سررسید گذشته مي باشد که تا تاریخ این گزارش تسویه نگردیده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. اقدامات هیات مدیره درخصوص انجام تکالیف مقرر توسط مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 12 خرداد ماه 1392 در رابطه با انعقاد قرارداد خوراک و سرویسهاي جانبي في مابین شرکت پلي پروپیلن جم و شرکت پتروشیمي جم بطور کامل به 

نتیجه نرسیده است.

8. معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلع این مؤسسه رسیده، مورد بررسي 

معاملت مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري صورت پذیرفته است. نظر این مؤسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با  قرار گرفته است. 

شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است. 

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت ، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام تنظیم گردیده، موردبررسي این موسسه قرار گرفته و 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 هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط این 

موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در اینخصوص اقدام موثري ازسوي شرکت جهت راه اندازي واحدهاي مبارزه با پولشویي ، حسابرسي داخلي و سایر زیرساختهاي لزم صورت نپذیرفته و این موسسه نیز به مواردي حاکي از عدم رعایت 

قوانین ومقررات یاد شده برخورد نکرده است. 

09اردیبهشت1393تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

16:58:49 1393/02/20 خسرو واشقانی فراهانی 800869شریک موسسه رهیافت

17:00:39 1393/02/20 حسن حجی زاده كلته سالری 861489شریک موسسه رهیافت

17:26:10 1393/02/20 مصطفی جهانبانی 800214مدیر موسسه رهیافت
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/12/291391/12/301392/12/291391/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
89290891 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

112,03536,213209 )59(306749      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

1,065,871779,10437 4,1791,723143      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

360401)10( 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

1,179,158815,80845 4,4852,47281جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

321,867325,581)1( 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

229290)21( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 38422471      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 38422471جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 4,8692,69681جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

48)50(       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

364,000364,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

36,40036,4000      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

1,095,989738,59148      سود )زیان( انباشته

322,100325,879)1( 1,496,3891,138,99131جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

1,501,2581,141,68731 1,501,2581,141,68731جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان
1391/12/30حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29حسابرسی شده منتهی به 

درصد تغییر

--00سود حاصل از سرمایه گذاری

--00سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

--00سود حاصل از سایر فعالیت ها

--00جمع درآمدها

18)6,718()7,905(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

1,086,514767,39942خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

1,078,609760,68142سود )زیان( عملیاتی

--00هزینه های مالی

9,9123,512182خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

1,088,521764,19342سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

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

1,088,521764,19342سود )زیان( قبل از كسر مالیات

52)1,619()2,456(مالیات

1,086,065762,57442سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

740,241115,646540سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

876)169()1,650(تعدیلت سنواتی

738,591115,477540سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,824,656878,051108سود قابل تخصیص

--)29,871(0اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

565)109,589()728,667(سود سهام مصوب مجمع

1,095,989738,59148سود انباشته در پایان دوره مالی

2,9842,09542سود هر سهم پس از كسر مالیات

364,000364,000سرمایه
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