کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

نماد :ذهمراه

شركت :ارتباطات سیار

شماره اطلعیه 70201 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1390/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

ارتباطات سیار

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه

.1

صورتهاي مالي تلفيقي گروه وشرکت ارتباطات سيار ايران (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ  29اسفند ماه 1390و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 43

توسط اين سازمان ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

 .2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هيئتمديره شرکت است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ،عاري از
تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس

 .3مسئوليت اين سازمان ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به
گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ،اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب
يا اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي
واحد تجاري ،بررسي مي شود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي

مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني ،موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
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ارزش اعتباري بخشي از کارت شارژها و شارژ همراه سيم کارتهاي اعتباري فروخته شده تا تاريخ ترازنامه ،توسط مشترکين ذيربط مورد استفاده واقع نگرديده و در اين ارتباط ،خدماتي توسط شرکت ارائه نشده است ،ليکن در صورتهاي

مالي ،تمامي آن بعنوان درآمد شناسايي گرديده است .همچنين ،هزينه مستقيم مربوط به اين بخش از درآمدها (عمدتا هزينه سهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) ،بعنوان هزينه سال مالي ،شناسايي گرديده است .طبق استانداردهاي
حسابداري ،اين بخش از درآمدها و هزينه ها ،تحقق نيافته مي باشد.
 .5شرکت حقالسهم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از درآمد سال  1389حاصل از مبادله پيامک مشترکين را بجاي  28/1درصد ،معادل  5درصد ،محاسبه نموده است (يادداشت توضيحي16-3-1صورتهاي مالي)که در نتيجه ،سود
انباشته ابتداي سال مورد گزارش و بدهيهاي جاري ،هر يک به مبلغ 135ر 1ميليارد ريال بترتيب بيشتر و کمتر  ،گزارش گرديده است.
 .6سرفصل ساير حسابهاي دريافتني ( يادداشت توضيحي  8-2صورتهاي مالي)  ،شامل مبلغ  199/6ميليارد ريال منظور شده به حساب بدهي دولت (وزارت اموراقتصادي ودارايي) مي باشد که تا تاريخ اين گزارش ،شواهدي دال بر پذيرش اين
بدهي توسط وزارت مذکور ارائه نشده است .باتوجه به مراتب بال ،هرچند تعديل صورتهاي مالي در اين ارتباط ضروري است ،ليکن تعيين تمامي آثار تعديلت لزم برصورتهاي مالي ،منوط به دراختيار داشتن نتيجه توافقات نهايي فيمابين
شرکت و وزارت اموراقتصادي ودارايي ميباشد.
.7

سرفصل ساير حسابهاي دريافتني (يادداشت توضيحي  8-2صورتهاي مالي) ،شامل مبلغ حدود  0/7ميليارد ريال عمدتا بهاي تمام شده حدود  2/5ميليون عدد کسري موجودي کارت شارژهاي يکصد هزار ريالي(ميانگين بهاي تمام شده

هر کارت به مبلغ  294ريال) بر اساس نتايج شمارش موجوديها در پايان سال مورد گزارش مي باشد .بدليل عدم دسترسي به شواهد کافي ،علل کسري مزبور و آثار آن بر صورتهاي مالي ،براي اين سازمان مشخص نگرديده است.

 .8صورت مغايرات نهايي و يا تطبيق حسابهاي دريافتني و پرداختني فيمابين با شرکتهاي ارتباطات زيرساخت ،خدمات ارتباطي ايرانسل و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ،تا تاريخ اين گزارش به اين سازمان ارائه نشده است.
همچنين تائيديه هاي درخواستي از ساير اشخاص در مورد سرفصلهاي حسابهاي دريافتني تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها (جاري و سرمايه اي) جمعا به مبلغ432ر 1ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني تجاري  ،غيرتجاري و پيش دريافتها
جمعا به مبلغ  287ميليارد ريال و  8فقره اعتبارات اسنادي ،تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده است .با توجه به مراتب فوق ،تعيين آثار تعديلت احتمالي موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ،براي اين سازمان امکانپذير نمي باشد.
اظهار نظر مشروط

 .9به نظر اين سازمان ،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4الي  6و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي  7و  ، 8صورتهاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي گروه و شرکت ارتباطات سيار ايران(سهامي عام) در تاريخ
 29اسفند ماه  1390و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،از تمام جنبههاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص

 .10اظهار نظر اين سازمان  ،در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است :

1-10-

با توجه به يادداشتهاي توضيحي  4-4و  42-3صورتهاي مالي  ،داراييها و بدهيهاي پولي ارزي شرکت ،بر اساس نرخ رسمي ارز در تاريخ ترازنامه ،تسعير گرديده است.

2-10-

توجه مجمع عمومي را به مبالغ منظور شده بابت هزينه نگهداري و بهره برداري از شبکه ارتباطات سيار ( لينک  ،برق و فضا ) و مديريت خدمات مشترکين در استانها مندرج در يادداشت توضيحي  29-2صورتهاي مالي جلب مي

نمايد.

3-10-

ماليات حقوق کارکنان شرکت بر اساس مباني مندرج در صدر ماده  85قانون مالياتهاي مستقيم و به نرخ ده درصد محاسبه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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 .11با توجه به آثار موارد مندرج در بندهاي توضيحي اين گزارش ،در اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم ،رعايت کامل مفاد ماده  240اصلحيه قانون تجارت ضروري ميباشد.
 .12پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي مورخ  1390/02/06صاحبان سهام و قبل از آن ،در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي  4الي 6و  8اين گزارش و انتقال مالکيت قانوني بخشي از دارائيهاي ثابت مشهود و
انشعابات برق سايتهاي BBBبه نام شرکت ،تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
 .13معاملت مندرج در بند Bب Bيادداشت توضيحي  41-2صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلع اين سازمان
رسيده  ،مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملت مذکور ،مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است .نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملت مزبور با
شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نگرديده است.
 .14گزارش هيئتمديره ،موضوع ماده  232اصلحيه قانون تجارت ،درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است .با توجه به
رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مرتبط مندرج در اين گزارش ،نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد ،جلب نشده است.
 .15ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  ،بشرح زير رعايت نشده است:
 1-15واريز سود همه سهامداران به حساب بانکي آنان. 2-15ارائه پيش بيني عملکرد سالنه تلفيقي گروه. 3-15-ارائه صورتهاي مالي مياندوره اي  6ماهه حسابرسي شده و نيز پرتفوي سرمايه گذاري شرکت سرمايه گذاري نور دنا(شرکت فرعي) ،ظرف مهلت مقرر .

تاریخ تهیه گزارش

19فروردین1391
سازمان حسابرسی

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

محمود شالی

18:56:05 1391/01/21

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

سید محمد میر افتابزاده

19:00:38 1391/01/21

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

موسی بزرگ اصل

19:07:46 1391/01/21
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ترازنامه

در تاریخ 1390/12/29

در تاریخ 1389/12/29

درصد تغییر

داراییها
موجودی نقد

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ 1390/12/29

در تاریخ  1389/12/29درصد تغییر

بدهیها
162,086

330,900

()51

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

8,253,519

2,793,818

195

12,951,848

14,641,107

()12

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

1,299,858

1,948,380

()33

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

0

0

200,934

86,332

133

4,112,825

2,976,937

38

0

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

9,348,186

8,654,265

8

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,093,364

1,342,076

56

ذخیره مالیات بر درآمد

موجودی مواد و كال

206,894

144,943

43

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

0

پیش پرداختها

739,265

299,021

147

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

0

0

جمع داراییهای جاری

25,501,643

25,412,312

0

13,867,136

7,805,467

78

سرمایه گذاریهای بلند مدت

16,307,871

6,147,695

165

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

40,576,450

41,165,852

()1

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

17,438,506

15,528,484

12

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,515,608

3,813,560

()8

ذخیره مزایای پایان خدمت

221,389

186,147

19

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

40,797,839

41,351,999

()1

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

54,664,975

49,157,466

11

12,760,730

13,739,642

()7

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

2,000,000

2,000,000

0

0

سود (زیان) انباشته

16,794,398

11,419,242

47

جمع داراییهای غیر جاری

50,022,715

39,229,381

28

جمع حقوق صاحبان سهام

20,859,383

15,484,227

35

جمع داراییها

75,524,358

64,641,693

17

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

75,524,358

64,641,693

17

اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه
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واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1390/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1389/12/29

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1389/12/29

فروش و درآمد ارائه خدمات

50,821,170

40,957,649

24

40,957,649

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()33,376,926

()27,650,384

21

()27,650,384

سود (زیان) ناخالص

17,444,244

13,307,265

31

13,307,265

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()1,259,428

()1,089,649

16

()1,089,649

()68,985

19,475

--

19,475

16,115,831

12,237,091

32

12,237,091

هزینه های مالی

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

3,626,044

2,523,735

44

2,523,735

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

19,741,875

14,760,826

34

14,760,826

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

19,741,875

14,760,826

34

14,760,826

مالیات

()4,041,795

()3,226,633

25

()3,226,633

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

15,700,080

11,534,193

36

11,534,193

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

11,842,300

11,902,027

()1

11,902,027

()423,058

()696,279

()39

()696,279

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

11,419,242

11,205,748

2

11,205,748

سود قابل تخصیص

27,119,322

22,739,941

19

22,739,941

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

()10,324,924

()11,320,699

()9

()11,320,699

0

0

--

0

16,794,398

11,419,242

47

11,419,242

7,603

5,586

36

5,586

2,064,985

2,064,985

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

 5از 5

2,064,985

