کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 137216 :

شركت :ارتباطات سیار ایران

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1392/06/31حسابرسی نشده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1392/06/31

در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
در تاریخ  1392/06/31در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

شرح

بدهی ها

424,486

84,621

402

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

19,551,615

13,720,957

42

12,305,028

13,293,061

()7

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

5,227,089

2,307,463

127

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

0

0

81,697

81,370

0

5,094,970

()41

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

12,483,261

10,623,506

18

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

7,966,896

4,891,541

63

ذخیره مالیات بر درآمد

2,986,150

210,984

418,567

()50

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

1,110,000

0

پیش پرداختها

2,625,035

2,056,100

28

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

16,023

7,274

120

جمع داراییهای جاری

36,015,690

31,367,396

15

28,972,574

21,212,034

37

سرمایه گذاریهای بلند مدت

12,853,337

18,382,571

()30

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41,232,966

41,037,374

0

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

26,893,076

23,098,731

16

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,095,373

3,238,195

()4

ذخیره مزایای پایان خدمت

314,309

271,073

16

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,547,275

41,308,447

1

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

70,519,849

62,520,481

13

7,278,241

9,847,831

()26

موجودی مواد و كال

سایر داراییها

جمع بدهیهای جاری

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

2,064,985

2,064,985

صرف سهام

0

0

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

0

0

206,498

206,498

0

اندوخته طرح و توسعه

1,793,502

1,793,502

0

سود (زیان) انباشته

11,550,883

19,349,258

()40

جمع داراییهای غیر جاری

50,120,027

54,567,328

()8

جمع حقوق صاحبان سهام

15,615,868

23,414,243

()33

جمع داراییها

86,135,717

85,934,724

0

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

86,135,717

85,934,724

0

اندوخته قانونی

 1از 3

0

شركت :ارتباطات سیار ایران

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 137216 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1392/06/31حسابرسی نشده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1391/12/30

فروش و درآمد ارائه خدمات

34,855,193

28,306,379

23

60,885,335

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()22,357,289

()17,525,027

28

()38,652,286

سود (زیان) ناخالص

12,497,904

10,781,352

16

22,233,049

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()1,729,846

()1,379,114

25

()3,158,700

214,983

()570,534

--

()412,963

10,983,041

8,831,704

24

18,661,386

هزینه های مالی

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

2,315,438

2,238,706

3

5,073,312

سود (زیان) قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

13,298,479

11,070,410

20

23,734,698

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

13,298,479

11,070,410

20

23,734,698

مالیات

()2,470,691

()2,098,831

18

()4,438,732

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

10,827,788

8,971,579

21

19,295,966

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی

19,349,258

16,794,398

15

16,794,398

0

()99,445

--

()1,460,218

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال  /دوره مالی  -تعدیل شده

19,349,258

16,694,953

16

15,334,180

سود قابل تخصیص

30,177,046

25,666,532

18

34,630,146

اندوخته قانونی

0

0

--

0

اندوخته طرح و توسعه

0

0

--

0

سایر اندوخته ها

0

0

--

0

افزایش سرمایه از محل سود انباشته

0

0

--

0

سود سهام مصوب مجمع

()18,626,163

()15,280,888

22

()15,280,888

سود انباشته در پایان دوره مالی

11,550,883

10,385,644

11

19,349,258

5,244

4,345

21

9,344

2,064,985

2,064,985

صورت سود وزیان

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی

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

تعدیلت سنواتی

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه

واقعی دوره  6ماهه

حسابرسی نشده منتهی به 1392/06/31

 2از 3

حسابرسی نشده منتهی به 1391/06/31

2,064,985

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :ارتباطات سیار ایران

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 137216 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1392/06/31حسابرسی نشده)

 3از 3

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

