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152,441 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1390/06/31 )حسابرسی شده(

كد صنعت: شاراک2پتروشیمی اردبیل نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 57318شماره اطلعیه :

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 31/06/1390 )حسابرسی شده(

هیئت مدیره پتروشیمی اردبیل

تعدیل نشده)مقبول( نظر حسابرس :

متن کاملشماره بند

ترازنامه شركت پتروشیمی اردبیل )سهامی خاص( در تاریخ 31 شهریور ماه 1390 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با 1

یادداشتهای توضیحی1 تا  19  پیوست كه توسط هیأت مدیره تهیه و تاییدشده، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است.

بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است . بررسی اجمالی اطلعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولین امور مالی و 2

حسابداری و به كارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و درنتیجه ، این موسسه نمی 

تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی كه معمول  در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می شود و از این رو ، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی كند .

براساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به مواردی كه حاكی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه"های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد برخورد 3

نکرده است.

به شرح یادداشت توضیحی 2-7 صورتهای مالی طبق موافقتنامه شركت و اداره كل صنایع و معادن استان اردبیل قطعه زمینی به مساحت 53 هکتار توسط اداره كل منابع طبیعی استان اردبیل، 4

جهت احداث مجتمع پتروشیمی ظرف مدت سه سال از تاریخ 30 آبانماه 1386 در اختیار شركت قرار گرفته است. تا تاریخ این گزارش قرارداد تمدید شده زمین در اختیار این موسسه 

قرارنگرفته است.

12مهر1390 تاریخ تهیه گزارش:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:24:12 1390/08/25 مجید صفاتی 800487شریک موسسه رهیافت

17:30:33 1390/08/25 حسن حجی زاده كلته سالری 861489شریک موسسه رهیافت

18:04:16 1390/08/25 مصطفی جهانبانی 800214مدیر موسسه رهیافت
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1390/06/311389/12/291390/06/311389/12/29

بدهیهاداراییها

522958)46( 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00 28,39712,766122      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

4141,100)62( 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

13196)93( 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

9492,254)58( 28,39712,766122جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

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

131,918112,49917 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

10,51717,901)41( )3(550567      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 )3(550567جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 28,94713,333117جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

152,44120,000662      سرمایه

00      صرف سهام

0132,441      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

00      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

15)33,120()38,004(      سود )زیان( انباشته

142,435130,4009 )4(114,437119,321جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

143,384132,6548 143,384132,6548جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه  صورت سود وزیان

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29منتهی به1390/06/311389/06/31

00 -- 0 فروش

00 -- 0 بهای تمام شده كالی فروش رفته

00 -- 0 سود )زیان( ناخالص

)5,467()10,817( )9( )4,967( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

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

)5,467()10,817( )9( )4,967( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

00 -- 0 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

1,5402,334 )95( 83 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

)3,927()8,483( 24 )4,884( 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

)3,927()8,483( 24 )4,884( سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

)3,927()8,483( 24 )4,884( سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

)24,637()24,637( 34 )33,120( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

)24,637()24,637( 34 )33,120( سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

)28,564()33,120( 33 )38,004( 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

)28,564()33,120( 33 )38,004( سود انباشته در پایان دوره مالی

)196()424( )84( )32( سود هر سهم پس از كسر مالیات

20,00020,000 662 152,441 سرمایه
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