کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

ارتباطات سیار ایران

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
- 1 .1صورتهاي مالي تلفیقي گروه وشرکت ارتباطات سیار ایران (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ  30اسفند ماه  1391و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي یک تا
 43توسط این سازمان ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
- 2 .2مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هیئتمدیره شرکت است .این مسئولیت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونهاي که این صورتها ،عاري از تحریف
با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
- 3 .3مسئولیت این سازمان ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ایجاب ميکند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفهاي را رعایت و حسابرسي را به
گونهاي برنامهریزي 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 مناسببودن رویههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني ،موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط

 1از 7

شركت :ارتباطات سیار ایران

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)
4- .4

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

ارزش اعتباري بخشي از کارت شارژها و شارژ همراه سیم کارتهاي اعتباري فروخته شده تا تاریخ ترازنامه ،توسط مشترکین ذیربط مورد استفاده واقع نگردیده و در این ارتباط ،خدماتي توسط شرکت ارائه نشده است ،لیکن در

صورتهاي مالي ،تمامي آن بعنوان درآمد شناسایي گردیده است .همچنین ،هزینه مستقیم مربوط به این بخش از درآمدها (عمدتا هزینه سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي) ،بعنوان هزینه سال مالي ،شناسایي گردیده است .طبق
استانداردهاي حسابداري ،این بخش از درآمدها و هزینه ها ،تحقق نیافته مي باشد.
- 5 .5

صورت مغایرات نهایي و یا تطبیق حسابهاي دریافتني و پرداختني فیمابین با شرکتهاي ارتباطات زیرساخت ،خدمات ارتباطي ایرانسل و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي ،تا تاریخ این گزارش به این سازمان ارائه نشده است.

همچنین تائیدیه هاي درخواستي از سایر اشخاص در مورد سرفصلهاي حسابهاي دریافتني تجاري و غیر تجاري و پیش پرداختها (جاري و سرمایه اي) جمعا به مبلغ 066ر 3میلیارد ر و حسابهاي پرداختني تجاري  ،غیرتجاري و پیش دریافتها
جمعا به مبلغ  89میلیارد ر و  3فقره اعتبارات اسنادي ،تا تاریخ این گزارش دریافت نشده است .با توجه به مراتب فوق ،تعیین آثار تعدیلت احتمالي موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،براي این سازمان امکانپذیر نمي باشد.
اظهار نظر مشروط
- 6 .6

به نظر این سازمان ،به استثناي آثار مورد مندرج در بند  4و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند  ،5صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه و شرکت ارتباطات سیار ایران(سهامي عام) در تاریخ  30اسفند

ماه  1391و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ،از تمام جنبههاي با اهمیت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص
7- .7

اظهارنظر این سازمان ،دراثر مفاد بندهاي ذیل تعدیل نشده است:

 1-7باتوجه به یادداشتهاي توضیحي  4-4و  42-1صورتهاي مالي ،دارائیها و بدهیهاي پولي ارزي شرکت ،براساس نرخ هر دلر 512ر 26ر(میانگین پرداختهاي طي سال) در تاریخ ترازنامه ،تسعیر گردیده است.2-7-مالیات حقوق کارکنان شرکت بر اساس مباني مندرج در صدر ماده  85قانون مالیاتهاي مستقیم و به نرخ ده درصد محاسبه شده است(یادداشت توضیحي  31-6صورتهاي مالي).

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 2از 7

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

8- .8با توجه به آثار موارد مندرج در بندهاي توضیحي این گزارش ،در اتخاذ تصمیم نسبت به سود قابل تقسیم ،رعایت کامل مفاد ماده  240اصلحیه قانون تجارت ضروري ميباشد.
9- .9

شرکت طي سال مالي مورد گزارش ،به استناد تکلیف مجمععمومي عادي مورخ  1391/1/30صاحبان سهام ،مبلغ 793ر 1میلیاردر از اندوخته قانوني به حساب سایر اندوختهها منتقل نموده است( یادداشت توضیحي  28صورتهاي

مالي).
 10- .10پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ  1391/1/30صاحبان سهام ،در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي  4و  5این گزارش و انتقال مالکیت قانوني بخشي از دارائیهاي ثابت مشهود و انشعابات
برق سایتهاي BTSبه نام شرکت ،تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایي نرسیده است.
 11- .11معاملت مندرج در بند "ب" یادداشت توضیحي  43-2صورتهاي مالي به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده  129اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیأت مدیره شرکت به اطلع این سازمان
رسیده  ،مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملت مذکور ،مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده است .نظر این سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با
شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نگردیده است.
 12- .12گزارش هیئتمدیره ،موضوع ماده  232اصلحیه قانون تجارت ،درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت ،که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است .با توجه به
رسیدگیهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در این گزارش ،نظر این سازمان به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئتمدیره باشد ،جلب نشده است.
 13- .13ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  ،بشرح زیر رعایت نشده است:
 1-13ارائه بموقع پیش بیني عملکرد سالنه تلفیقي گروه. 2-13ارائه صورتهاي مالي سالنه و میاندوره اي  6ماهه حسابرسي شده  2شرکت فرعي. 3-13-ارائه بموقع صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالنه به مرجع ثبت شرکتها و سازمان بورس و اوراق بهادار.

تاریخ تهیه گزارش

18فروردین1392
سازمان حسابرسی

 3از 7

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

محمود شالی

23:25:36 1392/01/21

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

فرهاد پناهی

23:27:59 1392/01/21

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

موسی بزرگ اصل

23:29:57 1392/01/21

 4از 7

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1391/12/30

در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

داراییها
موجودی نقد

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ  1391/12/30در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

بدهیها
84,621

162,086

()48

13,293,061

12,951,848

3

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

13,720,957

9,131,809

50

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

2,307,463

1,721,926

34

0

0

81,370

200,934

()60

5,094,970

4,118,825

24

0

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

10,623,506

9,306,437

14

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

4,891,541

2,422,171

102

ذخیره مالیات بر درآمد

418,567

271,640

54

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

0

پیش پرداختها

2,056,100

724,156

184

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

7,274

0

جمع داراییهای جاری

31,367,396

25,838,338

21

21,212,034

15,173,494

40

سرمایه گذاریهای بلند مدت

18,382,571

16,307,871

13

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41,037,374

40,780,830

1

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

23,098,731

17,492,390

32

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,238,195

3,515,608

()8

ذخیره مزایای پایان خدمت

271,073

221,403

22

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,308,447

41,002,233

1

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

62,520,481

56,175,727

11

9,847,831

12,420,685

()21

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

2,000,000

اندوخته طرح و توسعه

1,793,502

0

سود (زیان) انباشته

19,349,258

15,334,180

26

جمع داراییهای غیر جاری

54,567,328

49,736,554

10

جمع حقوق صاحبان سهام

23,414,243

19,399,165

21

جمع داراییها

85,934,724

75,574,892

14

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

85,934,724

75,574,892

14

اندوخته قانونی

 5از 7

0

()90

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1390/12/29

فروش و درآمد ارائه خدمات

60,891,803

50,869,975

20

50,869,975

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()39,966,796

()33,515,410

19

()33,515,410

سود (زیان) ناخالص

20,925,007

17,354,565

21

17,354,565

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()1,847,158

()1,392,690

33

()1,392,690

()412,963

()68,923

499

()68,923

18,664,886

15,892,952

17

15,892,952

هزینه های مالی

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

5,073,312

3,667,331

38

3,667,331

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

23,738,198

19,560,283

21

19,560,283

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

23,738,198

19,560,283

21

19,560,283

مالیات

()4,438,732

()4,041,795

10

()4,041,795

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

19,299,466

15,518,488

24

15,518,488

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

16,794,398

11,842,300

42

11,842,300

تعدیلت سنواتی

()1,460,218

()1,698,384

()14

()1,698,384

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

15,334,180

10,143,916

51

10,143,916

سود قابل تخصیص

34,633,646

25,662,404

35

25,662,404

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

()15,280,888

()10,324,924

48

()10,324,924

()3,500

()3,300

6

()3,300

19,349,258

15,334,180

26

15,334,180

9,346

7,515

24

7,515

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

سود سهام مصوب مجمع
پاداش هیات مدیره
سود انباشته در پایان دوره مالی
سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1391/12/30
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حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

2,064,985

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 110921 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1391/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  1391/12/30نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی نشده)

اختلف مربوط به سر فصل هاي هزینه هاي عمومي ،اداري و تشکیلتي و پاداش هیات مدیره در فرم هاي کدال با صورت هاي مالي شرکت به این دلیل مي باشد که رقم مربوط به پاداش هیات مدیره در صورت هاي مالي شرکت
در سر فصل هزینه هاي اداري و عمومي آورده شده اما در فرم کدال این رقم از سر فصل هزینه هاي اداري و عمومي کسر و در گردش حساب سود و زیان انباشته قسمت پاداش هیات مدیره آورده شده است.
دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  1390/12/29نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

اطلعات مربوط به  1390/12/29تجدید ارائه شده است.
دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به  1390/12/29نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

اطلعات مربوط به  1390/12/29تجدید ارائه شده است.
سایر

( )1شرکت پیش بیني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي  90را در تاریخ  89/11/28مبلغ 056ر 6ر ،در تاریخ هاي  90/04/07 ،90/02/14و  90/05/29مبلغ 587ر 5ر ،در تاریخ  90/07/24مبلغ 145
ر 7ر و در تاریخهاي  90/11/13و  90/11/29مبلغ  7.601ر اعلم نموده بود که مطابق صورت هاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 651ر 7ر و مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 603ر 7ر محقق گردید.
( )2شرکت پیش بیني سود هر سهم شرکت اصلي براي سال مالي  91را در تاریخ هاي  91/05/04 ،90/11/30و  91/12/01مبلغ 183ر 9ر و در تاریخ  91/12/23مبلغ 358ر 9ر اعلم نموده بود که مطابق
صورتهاي مالي سالیانه حسابرسي نشده در تاریخ  92/01/18مبلغ 653ر 9ر و مطابق صورت هاي مالي حسابرسي شده مبلغ 346ر 9ر محقق شده است .شایان ذکر است که شرکت دلیل تغییرات را اعلم ننموده است.
ضمنا فایل الکترونیکي صورتهاي مالي اساسي و یادداشتهاي توضیحي به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس مي باشد.
( )3شرکت سیاست تقسیم سود سال مالي  91را در یادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي پیوست اعلم ننموده است .شایان ذکر است که شرکت در تاریخ  91/05/04اعلم نموده بود که هیئتمدیره درنظر دارد  90درصد از
سود خالص سال  91را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومي عادي سالیانه پیشنهاد نماید.توجه سهامداران را به تاثیرات احتمالي بندهاي گزارش حسابرس جلب مي نماید.
( )4مطابق یادداشت توضیحي شماره  35صورتهاي مالي پیوست ،بخش عمده خالص سایر درآمد(هزینه)هاي غیر عملیاتي شرکت اصلي براي سال مالي  ،91به مبلغ 137ر 5میلیارد ر (معادل  26درصد سود خالص و به
ازاي هر سهم معادل 487ر 2ر) مربوط به سود سپرده گذاري در بانکها و موسسات مالي و اعتباري مي باشد .شایان ذکر است که بر اساس یادداشت  6صورت هاي مالي پیوست ،سپردهاي کوتاه مدت شرکت اصلي نزد بانک
ها مبلغ 293ر 13میلیارد ر مي باشد که جزئیات مبلغ مذکور در یادداشت مربوطه ارائه نگردیده است.
( )5مطابق مفاد بند  9گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني" ،شرکت طي سال مالي مورد گزارش ،به استناد تکلیف مجمععمومي عادي مورخ  1391/1/30صاحبان سهام ،مبلغ 793ر 1میلیارد ر از اندوخته قانوني را به
حساب سایر اندوختهها منتقل نموده است".
( )6شرکت پیش بیني سود هر سهم تلفیقي سال مالي  1391را در تاریخ  91/05/04مبلغ 323ر 9ر و در تاریخ  91/12/23مبلغ 252ر 9ر اعلم نموده بود که مطابق صورتهاي مالي تلفیقي سالیانه حسابرسي نشده در
تاریخ  92/01/18مبلغ 631ر 9ر و مطابق صورت هاي مالي تلفیقي سالیانه حسابرسي شده مبلغ 322ر 9ر محقق شده است.که شرکت دلیل تغییرات را اعلم ننموده است.
( )7تعدیلت سنواتي مندرج در صورت هاي مالي پیوست به مبلغ (218ر460ر ) 1میلیون ر عمدتا مربوط به احتساب هزینه قابل پرداخت مربوطه به اختلف حساب با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي مي باشد.
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