کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 90733 :

شركت :ارتباطات سیار ایران

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1391/06/31حسابرسی نشده)
ترازنامه

در تاریخ 1391/06/31

در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

داراییها
موجودی نقد

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ  1391/06/31در تاریخ  1390/12/29درصد تغییر

بدهیها
668,159

162,086

312

13,800,546

12,951,848

7

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

12,221,329

8,040,803

52

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

3,349,132

1,487,186

125

0

0

114,515

200,934

()43

2,347,412

4,112,825

()43

0

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

9,600,350

9,387,967

2

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

3,632,489

2,083,594

74

ذخیره مالیات بر درآمد

موجودی مواد و كال

155,893

235,314

()34

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

0

پیش پرداختها

973,448

734,793

32

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

95,759

0

جمع داراییهای جاری

28,830,885

25,555,602

13

18,128,147

13,841,748

31

سرمایه گذاریهای بلند مدت

14,345,379

16,307,871

()12

40,856,723

40,780,830

0

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

18,152,843

17,471,223

4

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,363,377

3,515,608

()4

ذخیره مزایای پایان خدمت

256,006

221,389

16

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,112,729

41,002,219

0

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

59,240,876

54,843,967

8

9,506,734

12,753,601

()25

سایر داراییها

جمع بدهیهای جاری
حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

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

10,893,357

16,694,953

()35

جمع داراییهای غیر جاری

45,368,333

50,048,303

()9

جمع حقوق صاحبان سهام

14,958,342

20,759,938

()28

جمع داراییها

74,199,218

75,603,905

()2

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

74,199,218

75,603,905

()2

اندوخته قانونی

 1از 4

0

()90

شركت :ارتباطات سیار ایران

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 90733 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1391/06/31حسابرسی نشده)

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

28,310,422

24,300,920

16

50,874,271

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()18,013,828

()16,162,067

11

()33,469,298

سود (زیان) ناخالص

10,296,594

8,138,853

27

17,404,973

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()783,703

()618,132

27

()1,311,988

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

()11,308

()14,341

()21

()68,923

9,501,583

7,506,380

27

16,024,062

()4,253

0

--

0

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

2,242,558

1,621,871

38

3,615,578

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

11,739,888

9,128,251

29

19,639,640

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

11,739,888

9,128,251

29

19,639,640

مالیات

()2,257,096

()1,805,870

25

()4,041,795

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

9,482,792

7,322,381

30

15,597,845

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

16,794,398

11,842,300

42

11,842,300

()99,445

()163,012

()39

()416,968

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

16,694,953

11,679,288

43

11,425,332

سود قابل تخصیص

26,177,745

19,001,669

38

27,023,177

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

10,893,357

8,673,445

26

16,694,953

4,592

3,546

29

7,553

2,064,985

2,064,985

صورت سود وزیان

سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

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

تعدیلت سنواتی

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

واقعی دوره  6ماهه

حسابرسی نشده منتهی به 1391/06/31

 2از 4

حسابرسی نشده منتهی به 1390/06/31

2,064,985

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 90733 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1391/06/31حسابرسی نشده)

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  1391/06/31نسبت 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.
لزم به ذکر است در خصوص احتساب هزینه هاي مالي در  3ماهه دوم :شرکت در تاریخ  1391/4/8به منظور تامین نقدینگي لزم جهت به انجام رساندن قسمتي از تعهدات خود اقدام به اخذ مبلغ  1,687,500میلیون ر
تسهیلت بانکي نموده که متعاقبا در تاریخ  1391/4/13نیز موفق به تسویه آن گردید و این امر معادل  4,253میلیون ر هزینه تامین مالي در برداشته که بدیهي است جرائم ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات شرکت را با
تبعات زیان آوري مواجه مي ساخت.
دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  1390/06/31نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی نشده)

مبلغ  20,305میلیون ر هزینه تسعیر که در صورتهاي مالي منتهي به  1390/6/31در سر فصل هزینه هاي غیر عملیاتي منعکس گردیده بود طبق نظر حسابرس مستقل مي بایست در سر فصل سایر هزینه هاي عملیاتي طبقه
بندي گردد همچنین در صورت سود (زیان) تلفیقي منتهي به  1390/6/31مبالغ  5,392میلیون ر درآمد فروش سهام و  5,232میلیون ر اوراق مشارکت از سر فصل درآمد ارائه خدمات به سر فصل درآمد سرمایه گذاري
منتقل گردیده است.
دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به  1390/12/29نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

حساب تعدیلت سنواتي به دلیل اصلح برخي از اشتباهات سال گذشته ،داراي مبلغ  99,445میلیون ر مانده بدهکار بوده ،لذا انعکاس صحیح تاثیرات آن مستلزم ارائه مجدد ارقام مندرج در صورت هاي مالي منتهي به
 1390/12/29مي باشد

 3از 4

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 90733 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1391/06/31حسابرسی نشده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1391/12/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سایر

 )1لزم به ذکر است با توجه به یادداشتهاي پیوست اقلم تشکیل دهنده "خالص درآمد (هزینه) هاي متفرقه" به مبلغ 558ر242ر 2میلیون ر بشرح زیر است:
 1سودسپرده بانکي 558ر167ر 2میلیون ر 2سود اوراق مشارکت 378ر 6میلیون ر 3سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها 668ر 1میلیون ر 4سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها 222ر 57میلیون ر 5سایر درآمدهاي متفرقه 732ر 9میلیون ر )2طبق اعلم شرکت " 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 در قسمت پاداش هیات مدیره آورده
شده است".
 )3طبق اعلم شرکت " شرکت در تاریخ  1391/4/8به منظور تامین نقدینگي لزم جهت به انجام رساندن قسمتي از تعهدات خود اقدام به اخذ مبلغ 500ر687ر 1میلیون ر تسهیلت بانکي نموده که متعاقبا در تاریخ
 1391/4/13نیز موفق به تسویه آن گردید .این امر معادل 253ر 4میلیون ر هزینه تامین مالي در برداشته که بدیهي است جرائم ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات ،شرکت را با تبعات زیان آوري مواجه مي ساخت".
 )4دلیل تعدیلت سال گذشته طبق اعلم شرکت "حساب تعدیلت سنواتي به دلیل اصلح برخي از اشتباهات سال گذشته ،داراي مبلغ 445ر 99میلیون ر مانده بدهکار بوده ،لذا انعکاس صحیح تاثیرات آن مستلزم ارائه مجدد
ارقام مندرج در صورت هاي مالي منتهي به  1390/12/29مي باشد".
 )5دلیل تعدیلت دوره مالي منتهي به 1390/6/31طبق اعلم شرکت "مبلغ 305ر 20میلیون ر هزینه تسعیر که در صورتهاي مالي منتهي به  1390/6/31در سر فصل هزینه هاي غیر عملیاتي منعکس گردیده بود ،طبق
نظر حسابرس مستقل مي بایست در سر فصل سایر هزینه هاي عملیاتي طبقه بندي گردد همچنین در صورت سود (زیان) تلفیقي منتهي به  1390/6/31مبالغ 392ر 5میلیون ر درآمد فروش سهام و 232ر 5میلیون ر اوراق
مشارکت از سر فصل درآمد ارائه خدمات به سر فصل درآمد سرمایه گذاري منتقل گردیده است".
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