
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 مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162095شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. مقدمه

صورتهاي مالي شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص(- در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه به تاریخ 29 اسفندماه 1392 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي  - 1

1 تا 24 توسط این سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت هیأت  مدیره در قبال صورتهاي مالي 

مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیأت  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

با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت حسابرس و بازرس قانوني

مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبورایجاب مي کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به  - 3

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 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 هیأت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است. 

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. 

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرردراصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

نفت نیک قشمبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. اظهارنظر

به نظر این سازمان، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي شرکت نفت نیک قشم )سهامي خاص( در مرحله قبل از بهره برداري در تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ  4-

مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

5. تأکید بر مطلب خاص

با عنایت به یادداشتهاي توضیحي 1-1 و 3-1، 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 بالغ بر 234 - 5

ر1 میلیون دلر بوده است. تا تاریخ این گزارش با توجه به مدت زمان سپري شده، مبالغ ارزي و ریالي طرح تامین نشده و قراردادهاي خرید دانش فني و تجهیزات جهت اجراي طرح، مبادله و اجرائي نشده و در نتیجه، همه ساله هزینه هاي اضافي 

گردد. مضافا  شرکت جهت تامین خوراک مورد نیاز پالیشگاه میعانات گازي ، موافقت نامه اي در تاریخ 1389/10/14 با معاونت برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت براي مدت یکسال منعقد نمود و  به شرکت تحمیل مي 

تمدید آن منوط به اجراي تعهدات شرکت بشرح ماده 3 موافقت نامه، شامل اخذ تفاهم نامه تامین منابع مالي از بانک ها و یا موسسات مالي معتبر داخلي و خارجي و اخذ تفاهم نامه از صاحبان لیسانس طي مدت یک سال گردید. به استناد موافقت نامه 

مزبور، طي موافقت نامه دیگري در تاریخ 1389/10/22 با تخصیص خوراک میعانات گازي از منابع پارس جنوبي توسط شرکت ملي نفت ایران براي مدت 20 سال، از تاریخ راه اندازي و شروع به کار رسمي پالیشگاه، موافقت گردید. طبق 

ماده 4 توافق نامه صدرالشاره، در صورت عدم تحقق تعهدات توسط شرکت در مهلت تعیین شده )یک سال(، حداکثر به مدت 6 ماه قابل تمدید مي باشد و در پایان مهلت مزبور، توافق نامه مزبور از درجه اعتبار ساقط مي گردد. با توجه به مراتب 

فوق و عدم اجراي تعهدات مورد اشاره و تمدید موافقت نامه مزبور در دو نوبت هر یک به مدت 6 ماه )حداکثر مهلت تعیین شده تا تاریخ 1392/4/14( و مدت زمان سپري شده، در شرایط حاضر در خصوص ادامه فعالیت شرکت ابهام وجود 

دارد. لذا ضروري است تدابیر مناسب جهت رفع موانع و اجراي تعهدات در جهت ادامه فعالیت شرکت اتخاذ گردد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. سایر بندهاي توضیحي

صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1391 شرکت، توسط موسسه حسابرسي دیگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 فروردین ماه 1392 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار  - 6

شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر است: - 7 .7

-7-1پرداخت پاداش بابت عملکرد سال 1391 به اعضاي هیأت مدیره مازاد بر حدنصاب تعیین شده )عدم رعایت ماده 51 اساسنامه و ماده 241 اصلحیه قانون تجارت(.

-7-2پرداخت حق الزحمه )علوه بر حق حضور در جلسات( به 3 نفر از اعضاي غیر موظف هیأت مدیره )عدم رعایت ماده 51 اساسنامه و ماده 134 اصلحیه قانون تجارت(.

-7-3پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1392/1/28 صاحبان سهام در رابطه با انعقاد قرارداد تامین تکنولوژي و فاینانس پروژه و رعایت جدول زمانبندي موافقتنامه معاونت نظارت بر منابع 

هیدروکربوري وزارت نفت )موضوع بند 5 این گزارش( به نتیجه نرسیده است.

طي سال مالي مورد گزارش بالغ بر 700ر2 میلیون ر به مشاورین شرکت )10 نفر( پرداخت شده که بالغ بر 186ر2 میلیون ر آن به 4 نفر از مشاورین مزبور بوده است. طبق بررسیهاي بعمل آمده، پرداختهاي انجام شده به  - 8 .8

مشاورین مزبور ضمن آنکه متکي به مستندات حضور آنان در شرکت و گزارش کارکرد نبوده، با توجه به عملیاتي نشدن فعالیتهاي شرکت، فاقد توجیه مي باشد. مضافا  ، برخي پرداختها مازاد بر قرارداد و غیر متعارف بوده است.

معامله مندرج در بند 22 یادداشتهاي توضیحي،  به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلع این سازمان رسیده،  مورد بررسي قرارگرفته  - 9 .9

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 سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با شرایط  است. 

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

گزارش هیأت  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، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. باتوجه  10- .10

به رسیدگیهاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت  مدیره باشد، جلب نشده است.

در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مراجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط  11- .11

این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص به استثناي معرفي شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویي، پرداخت وجه بیش از سقف مقرر از طریق حساب بانکي، ثبت کامل اطلعات برخي اشخاص و مشتریان در قراردادها و 

اتخاذ ترتیبات لزم جهت برقراري دوره هاي آموزشي، این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است. 
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26فروردین1393تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:44:39 1393/02/24 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

17:51:58 1393/02/24 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

17:55:47 1393/02/24 مرتضی اسدی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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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
11,63318,360)37(       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 14,7974,455232      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و وابسته

5,3445,1444 00      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00 00      سود سهام پرداختنی      سفارشات

53394467 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

134,510140,598)4( 14,7974,455232جمع 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

203,774180,83013 4080      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

3,0631691712 4080جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

00 15,2054,455241      جمع بدهیها      سایر داراییها

206,837180,99914       حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

308,712308,7120      سرمایه

00      صرف سهام

00      دریافتی بابت افزایش سرمایه

1,28075370      اندوخته قانونی

00      سایر اندوخته ها
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      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

16,1507,677110      سود )زیان( انباشته

326,142317,1423جمع حقوق صاحبان سهام

341,347321,5976 341,347321,5976جمع 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

سود ) زیان ( خالص

--00فروش خالص

--00بهای تمام شده فروش

--00سود )زیان( ناخالص

47)11,690()17,193(هزینه های اداری ، عمومی و فروش

--00سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

47)11,690()17,193(سود )زیان( عملیاتی

--00هزینه های مالی

27,73727,6360خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)34(10,54415,946سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

)34(10,54415,946سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)34(10,54415,946سود )زیان( خالص

سود ) زیان ( پایه هر سهم

47)38()56(سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

90900سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملت متوقف شده

)35(3452سود )زیان(  پایه هر سهم

سود ) زیان ( تقلیل یافته هر سهم

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

گردش حساب سود )زیان( انباشته

)34(10,54415,946سود )زیان( خالص
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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 مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162095شماره اطلعیه :

--)1,132(14,311سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

4)6,384()6,634(تعدیلت سنواتی

--)7,516(7,677سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

تغییرات در سود )زیان( انباشته
--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

--0)1,544(سود سهام مصوب

)30()753()527(اندوخته قانونی

--00سایر اندوخته ها

175)753()2,071(جمع تغییرات  در سود انباشته

16,1507,677110سود )زیان( انباشته پایان دوره

)35(3452سود هر سهم پس از كسر مالیات

308,712308,7120سرمایه
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308,712 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162095شماره اطلعیه :

درصد تغییر واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1391/12/30

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1392/12/29
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

)17()6,136()5,115(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--

)17()6,136()5,115(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

--00سود سهام دریافتی

--0)1,544(سود سهام پرداختی

--00سود پرداختی بابت استقراض

)2(26,95427,636سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

25,41027,636)8(

مالیات بر درآمد

--00مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

--9700وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

5)23,885()25,080(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

--0)2,928(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

13)23,885()27,038(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری
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1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162095شماره اطلعیه :

183)2,385()6,743(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

--00بازپرداخت استقراض

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

183)2,385()6,743(خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

)11(18,36020,745مانده وجه نقد در ابتدای دوره

--160تاثیر تغییرات نرخ ارز

)37(11,63318,360وجه نقد در پایان دوره

--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/12/29

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1391/12/30
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كد صنعت: شاراک1نفت نیک قشم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 162095شماره اطلعیه :
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