کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 58640 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
موضوع گزارش :گزارش حسابرس مستقل نسبت به صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 31/06/1390حسابرسی شده)
مخاطب گزارش :مجمع عمومی صاحبان سهام ارتباطات سیار
نظر حسابرس  :مشروط

 1از 6

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 58640 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
شماره بند
1

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

متن کامل
-1

ترازنامه تلفیقی گروه و شركت ارتباطات سیار ایران (سهامی عام) در تاریخ  31شهریورماه  1390و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شركت برای دوره میانی 6

ماهه منتهی به تاریخ مزبور ،همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا  42پیوست ،مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است .مسئولیت صورتهای مالی میاندورهای با هیأت مدیره شركت
است .مسئولیت این سازمان ،بیان نتیجهگیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.
2

-2

به استثنای محدودیت های مندرج در بندهای  4الی  6زیر ،بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی  ،2410انجام شده است .بررسی اجمالی اطلعات مالی میان

دوره ای شامل پرس و جو ،عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است .دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی
صورتهای مالی است و در نتیجه ،این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی كه معمول در حسابرسی قابل شناسایی است ،آگاه میشود و از اینرو ،اظهارنظر حسابرسی ارائه
نمیكند.

 2از 6

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

نماد :ذهمراه

شركت :ارتباطات سیار

شماره اطلعیه 58640 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
3

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مبانی نتیجهگیری مشروط
-3

استانداردهای گزارشگری مالی درخصوص شناسایی بموقع و صحیح رویدادها ،خصوصا درآمدها و هزینهها در تهیه و ارائه صورتهای مالی  ،بطور كامل رعایت نگردیده كه موارد آن بشرح

صفحه بعد میباشد:
طبق بررسیهای بعمل آمده  ،بخشی از كارت شارژهای فروخته شده و شارژ همراه سیم كارتهای اعتباری و پیش دریافتی تا تاریخ ترازنامه ،توسط مشتركین ذیربط مورد استفاده واقع

1-3-

نگردیده و دراینخصوص خدماتی توسط شركت (ایجاد مانده بستانکاری مشتركین) ارائه نشده است .طبق استانداردهای حسابداری ،این بخش از درآمدها ،تحقق نیافته میباشد ولی تمامی آن
در صورتهای مالی (شامل  :اقلم مقایسه ای ) درآمد تلقی و گزارش شده است .همچنین  ،هزینه مستقیم مربوط به این بخش (عمدتا هزینه سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی)
هزینه دوره مالی (شامل  :اقلم مقایسه ای ) شناسایی و گزارش گردیده است.
طبق بررسیهای بعمل آمده ،شركت حقالسهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از درآمد سال  1389حاصل از مبادله پیامک مشتركین را بجای  28/1درصد ،معادل  5درصد،

2-3-

محاسبه و در اقلم مقایسهای صورتهای مالی گزارش نموده است كه در نتیجه  ،سود انباشته ابتدای دوره مالی مورد گزارش و بدهیهای جاری بترتیب به مبلغ 135ر 1میلیارد ریال بیشتر و كمتر
 ،گزارش شده است.
بر اساس بررسیهای بعمل آمده  ،بابت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بدهی مشتركین خطوط تلفن همراه سلب امتیاز شده  ،مالیاتهای تکلیفی و حقوق و دستمزد سنوات قبل (شامل،

3-3-

حداقل جرائم متعلقه )و مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش  ،بترتیب مبالغ  10/8میلیارد ریال  54،میلیارد ریال و  13میلیارد ریال ،كمتر محاسبه و در صورتهای مالی گزارش گردیده است.
طبق بررسیهای انجام شده  ،سرفصلهای داراییهای درحال تکمیل و پیش پرداختهای سرمایهای و اعتبارات اسنادی  ،شامل بهای تمام شده دارائیهای بهره برداری شده یا آماده بهره

4-3-

برداری (عمدتا مربوط به پروژه توسعه فاز  4شبکه ارتباطات سیار در سطح استانها ) می باشد كه صورتهای مالی در این ارتباط تعدیل نشده است.
استاندارد حسابداری مربوط در خصوص شناسایی و گزارش سرمایه گذاری در شركت پرداخت اول كیش(شركت وابسته ) به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی ،رعایت

5-3نشده است.
6-3-

طبق اطلعات ارائه شده  ،شركتهای سرمایه گذاری توسعه نور دنا  ،ارتباطات مبیننت و سرمایه گذاری پردیس سبز ملل  ،جزو اشخاص وابسته شركت ( دارای عضو مشترک هیات

مدیره ) می باشد لیکن ،چگونگی و شرایط معاملت انجام شده با شركتهای مذكور  ،در صورتهای مالی بطور جداگانه و یا بصورت كامل  ،افشاء نگردیده است .شایان ذكر میباشد ،سر فصل
سرمایه گذاریهای كوتاه مدت ،شامل مبلغ 550ر 4میلیارد ریال تسهیلت پرداختی به شركت سرمایه گذاری پردیس سبز ملل تحت عنوان عقود مشاركتی می باشد (یادداشت توضیحی 6-2
صورتهای مالی ) كه مدت مشاركت و موضوع و شرایط آن ،همچنین تخصیص بخش عمده طلب از شركت توسعه نور دنا برای افزایش سرمایه و نیز تضمین تسهیلت مالی دریافتی شركت
ارتباطات مبیننت ،ارائه و افشاء نشده است.
4

-4

طلب از وزارت امور اقتصادی و دارایی بمبلغ  199/6میلیارد ریال بابت جرائم تاخیر در واگذاری سیم كارتهای تلفن همراه در سال  1382وذخیره مرخصی استفاده نشده كاركنان شركت تا

پایان سال  1387می باشد (یادداشت توضیحی  8-2-1صورتهای مالی )  .تا تاریخ این گزارش هیچگونه مداركی دال بر پذیرش بدهی مذكور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و قابلیت
باز یافت وجوه مربوط بطور مستقیم توسط شركت  ،به این سازمان ارائه نگردیده است  .با توجه به مراتب فوق  ،تعیین تاثیر تعدیلت احتمالی در این ارتباط بر صورتهای مالی  ،موكول به
دراختیار داشتن مدارک مربوط می باشد.

 3از 6

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

نماد :ذهمراه

شركت :ارتباطات سیار

شماره اطلعیه 58640 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
5
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كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت مغایرات نهایی و یا تطبیق حسابهای دریافتنی و پرداختنی فیمابین با شركتهای مخابرات ایران (سهامی عام)  ،مخابرات استانها  ،ارتباطات زیرساخت ،خدمات ارتباطی ایرانسل و

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،تا تاریخ این گزارش به این سازمان ارائه نشده است .با توجه به مراتب فوق ،تعیین آثار تعدیلت احتمالی موارد فوق بر صورتهای مالی موكول به
در اختیارداشتن اطلعات مذكور میباشد.
6

-6

هزینه های متفرقه در سرفصل خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ( یادداشت توضیحی  34صورتهای مالی ) شامل مبلغ  14/6میلیارد ریال مربوط به مغایرت موجودی كارت

شارژهای یکصد هزار ریالی (میانگین بهای تمام شده هر كارت به مبلغ  290ریال ) است .بدلیل عدم دسترسی به شواهد كافی ،ماهیت این مغایرت و آثار آن بر صورتهای مالی  ،برای این
سازمان مشخص نمی باشد .همچنین ،اطلعات لزم در ارتباط با وضعیت مالی و عملکرد شركت سرمایهگذاری پردیسسبز ملل (اشخاص وابسته) و نیز دلیل عدم افشای كافی و مناسب
موارد مندرج در بند  3-6بال ،تا تاریخ این گزارش ،در اختیار این سازمان قرارداده نشده است.
7

نتیجهگیری مشروط
-7

براساس بررسی اجمالی انجام شده ،به استثنای آثار موارد مندرج در بند  3و همچنین به استثنای آثارتعدیلتی كه احتمال درصورت نبود محدودیتهای مندرج دربندهای  4الی  6ضرورت

مییافت ،این سازمان به مواردی كه حاكی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بال ،از تمام جنبههای با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری باشد ،برخورد نکرده است.
8

سایر الزامات گزارشگری
-8

مفاد ماده  3و  4آئیننامه انضباطی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مبنیبر ثبت صورتجلسه مجمععمومی حداكثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل مجمع نزد اداره ثبت

شركتها(با تأخیر  2ماهه به اداره ثبت ارسال شده)و واریز سود همه سهامداران به حساب بانکی سهامداران ،رعایت نگردیده است.
9

-9

اقدامات انجام شده برای انتقال مالکیت قانونی بخشی از داراییهای ثابت مشهود و انشعابات برق سایتهای  BBBبنام شركت ،تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایی نرسیده است .همچنین

 ،دارائیهای ثابت مشهود و موجودی كال از پوشش بیمهای مناسب برخوردار نمیباشد.
10

- 10

معاملت انجام شده با شركتهای مخابرات ایران(سهامی عام) ،مخابرات استانها و سایر شركتهای وابسته (یادداشت توضیحی  41صورتهای مالی و بند  3-6این گزارش ) در روال

معمول معاملت فیمابین گروه و اشخاص وابسته  ،صورت پذیرفته است.

تاریخ تهیه گزارش02 :آذر1390
سازمان حسابرسی
امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

فروغ رشتچیان

16:30:10 1390/09/08

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

سید محمد میر افتابزاده

16:44:44 1390/09/08

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

موسی بزرگ اصل

08:48:13 1390/09/09

 4از 6

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

شركت :ارتباطات سیار

شماره اطلعیه 58640 :

نماد :ذهمراه

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1390/06/31

در تاریخ 1389/12/29

درصد تغییر

داراییها
موجودی نقد

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ 1390/06/31

در تاریخ  1389/12/29درصد تغییر

بدهیها
442,094

426,413

4

10,980,611

14,641,107

()25

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

4,443,983

3,241,226

37

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

2,766,269

1,866,373

48

0

0

84,937

86,332

()2

1,881,683

2,784,040

()32

0

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

9,379,515

9,209,556

2

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

901,086

686,383

31

ذخیره مالیات بر درآمد

موجودی مواد و كال

161,998

138,279

17

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

0

پیش پرداختها

290,906

211,495

38

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

184,692

0

جمع داراییهای جاری

22,156,210

25,313,233

()12

9,361,564

7,977,971

17

سرمایه گذاریهای بلند مدت

7,285,593

6,147,695

19

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

40,647,262

41,165,852

()1

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

15,792,463

15,468,871

2

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,664,449

3,813,560

()4

ذخیره مزایای پایان خدمت

282,054

186,147

52

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

40,929,316

41,351,999

()1

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

50,290,880

49,329,970

2

14,130,595

14,330,884

()1

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

8,673,445

11,679,288

()26

جمع داراییهای غیر جاری

40,873,100

39,761,010

3

جمع حقوق صاحبان سهام

12,738,430

15,744,273

()19

جمع داراییها

63,029,310

65,074,243

()3

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

63,029,310

65,074,243

()3

اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه

 5از 6

0

0

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 58640 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1390/06/31حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1390/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی دوره  6ماهه

حسابرسی شده منتهی به 1390/06/31

حسابرسی شده منتهی به 1389/06/31

درصد تغییر

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

فروش و درآمد ارائه خدمات

24,300,920

19,651,641

24

41,066,033

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()16,162,067

()14,666,769

10

()27,589,155

سود (زیان) ناخالص

8,138,853

4,984,872

63

13,476,878

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()621,432

()585,446

6

()1,085,232

5,964

10,279

()42

16,155

7,523,385

4,409,705

71

12,407,801

هزینه های مالی

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

1,601,566

921,623

74

2,515,732

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

9,124,951

5,331,328

71

14,923,533

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

9,124,951

5,331,328

71

14,923,533

مالیات

()1,805,870

()1,107,373

63

()3,033,736

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

7,319,081

4,223,955

73

11,889,797

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

11,842,300

11,902,027

()1

11,902,027

()163,012

()323,041

()50

()791,837

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

11,679,288

11,578,986

1

11,110,190

سود قابل تخصیص

18,998,369

15,802,941

20

22,999,987

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

8,673,445

4,482,242

94

11,679,288

3,544

2,046

73

5,758

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

 6از 6

2,064,985

