تبصره ()23

گزارش تفريغ بودجه سال 1395

تفریغ تبصره ()23

تبصره ()23
دولت مکلف است معادل بدهی حسابرسیشده شرکت خدمات هوایی کشور به دولتت و

طبق اعالم شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ،شرکت مادر خصصتی

شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهیهتای مالاتا ی تا ستهف ده

فرودگاههای کشور و شرکت بامه ایران ،مازان بدهی شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان) بته

هزار مالاارد ( )10.000.000.000.000ریال ها ر کند.

شرکتهای یادشده به شرح جدول شماره ( )1میباشد:

خزانهداری کل کشور مکلف است معادل مبلغ هتا ر متذکور را بته حستاس بستتانکار و
بدهکار دستگاههای اجرایی ذیربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها سویه کند.

(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()1
میزان بدهی به شرکتهای دولتی (بر اساس دفاتر شرکتها)
شماره

نام شرکت

طبقهبندی
220360
280520
274500

ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران
مادر خصصی فرودگاههای کشور
بامه ایران

میزان بدهی

موضوع بدهی

مبلغ

سوخت دریافتی
هزینه ارائه خدمات فرودگاهی و مسافری
حق قراردادهای بامه صادرات

2.926.285.000
1.599.715.150
296.090.643

جمع

حسابرسیشده به
شرکتهای دولتی
2.851.775.093
1.599.715.150
237.033.485

4.688.523.728 4.822.090.793

بر اساس بررسیها ،مازان مطالبات حسابرسیشده شرکت خدمات هوایی کشور (آسمان)
از دولت به شرح جدول شماره ( )2میباشد:
جدول شماره ()2
عنوان دستگاه
اجرایی بدهکار

دولت

(مبالغ به هزار ریال)
موضوع بدهی

مبلغ

مابه التفاوت فروش با قامت کلافتی نستبت بته بهتای متامشتده
پروازهای داخلی از سال  1386لغایت 1394/12/29

4.567.962.486

عملکرد ها ر بدهیها و مطالبات شرکت ختدمات هتوایی کشتور (آستمان) بتا دولتت و
شرکتهای دولتی به شرح جدول شماره ( )3میباشد:
( -1قسمت دوم)

تبصره ()23

گزارش تفريغ بودجه سال 1395
(مبالغ به هزار ریال)

جدول شماره ()3
بدهیها
عنوان

مطالبات

سوخت دریافتی
هزینه ارائه خدمات فرودگاهی و مسافری
حق قراردادهای بامه صادرات

مبلغ
2.851.775.093
1.599.715،150
116.472.243

جمع

4.567.962.486

عنوان

شرکتهای دولتی موصوف سویه گردیده است جزئاات سویه سود سهام شرکتهتای دولتتی
با خزانهداری کل کشور به شرح جدول شماره ( )4میباشد:

مبلغ

مابتهالتفتتاوت فتروش بتتا قامتتت
کلافی نسبت به بهای مامشده
4.567.962.486
پروازهای داخلتی از ستال 1386
لغایت 1394/12/29

به استناد صویبنامه شماره /123507ت53357هتت متور  1395/10/7هات ت وزیتران،

جدول شماره ()4
شماره
طبقهبندی

(مبالغ به هزار ریال)
نام شرکت دولتی

 220360ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران

 280520مادر خصصی فرودگاههای کشور
 274500بامه ایران

موضوع بدهی

مبلغ بدهی شرکتها طبق

مبلغ بدهی

به دولت

اعالم اداره کل خزانه

تسویهشده

سود سهام معو
سود سهام معو
سود سهام ابرازی

6.000.000.000
1.865.608.000
116.473.000

2.851.775.093
1.599.715.150
116.472.243

7.982.081.000

4.567.962.486

جمع

بدهی حسابرسی شده دولت ا پایان سال  1394به شرکت خدمات هتوایی کشتور (آستمان) بتا
بدهی های شرکت مذکور به دولت و شرکت های دولتی (از جمله شرکت ملی پاالیش و پختش

عملکتترد خزانتتهداری کتتل کشتتور در خصتتوم منظورنمتتودن مبتتالغ هتتا ر متتذکور بتته

فرآوردههای نفتی ایران ،شرکت مادر خصصی فرودگاههای کشور و شرکت بامه ایران) ا سهف

حساس بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرایی ذیربط و سویه حساس با آنها به شترح جتدول

ده هزار مالاارد ( )10.000.000.000.000ریال با صتدور اورا ستویه خزانته مو تود بنتد (و)

شماره ( )5میباشد:

بصره ( )5ماده واحده قانون بودجه  1395کل کشور قابل ها ر می باشتد تمناص صتدور اورا
سویه خزانه بابت مطالبات شرکت های دولتی ،از طریق سویه مطالبات دولت از شترکت هتای
دولتی مذکور (بابت مواردی از قبال سود سهام و مالاات) میباشد؛ در اجرای حکم این بصره و

جدول شماره ()5
منابع
شماره

عنوان

مصارف
مبلغ

طبقهبندی
 130105سود سهام معوقه شرکتهای دولتی
 130101سود سهام ابرازی کلاه شرکتهای دولتی

4.451.490.243
116.472.243

جمع

4.567.962.486

مفاد صویبنامه مذکور و با عنایت بته یادیته متور  1395/12/23وزارت امتور اقتصتادی و

شماره
طبقهبندی

عنوان

مبلغ

سویه بتدهیهتای قطعتی

 101000-13دولت به اشخام حهاهی و 4.567.962.486
حهوقی عاونی و خصوصی

سهف مندرج در این بصره جهت ها ر بدهیها و مطالبات شرکت خدمات هوایی کشتور

دارایی (اداره کل خزانه) ،بدهی دولت به شرکت خدمات هوایی کشور (آستمان) بتا بتدهیهتای
شرکت اخارالذکر به شرکتهای ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایتران ،مادر خصصتی

(مبالغ به هزار ریال)

رعایت گردیده و ها ر صورتگرفته مربوط به بدهیهای مالاا ی نمیباشد

فرودگاههای کشور و بامه ایران از طریق سویه حساس مطالبات دولتت (بابتت ستود ستهام) از

( -2قسمت دوم)

