کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 38896 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1389/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1389/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

نظر حسابرس

نوع اظهار نظر:

مشروط
.

گزارش حسابرس به شرح پیوست ارائه شده است.
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شركت :ارتباطات سیار

شماره اطلعیه 38896 :

نماد :ذهمراه

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1389/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1389/12/29

در تاریخ 1388/12/29

درصد تغییر

داراییها
موجودی نقد

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1389/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شرح

در تاریخ 1389/12/29

در تاریخ  1388/12/29درصد تغییر

بدهیها
426,413

618,574

()31

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

3,241,226

3,468,093

()7

14,641,107

4,678,124

213

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

1,860,288

3,871,334

()52

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

0

0

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

86,332

118,884

()27

2,627,113

2,465,385

7

0

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

9,209,556

13,049,061

()29

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

686,383

2,001,225

()66

ذخیره مالیات بر درآمد

موجودی مواد و كال

138,279

149,633

()8

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

0

پیش پرداختها

211,495

85,096

149

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

0

370,836

جمع داراییهای جاری

25,313,233

20,581,713

23

7,814,959

10,294,532

()24

سرمایه گذاریهای بلند مدت

6,147,695

8,116,836

()24

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41,165,852

42,257,805

()3

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

15,468,871

16,065,452

()4

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,813,560

4,095,946

()7

ذخیره مزایای پایان خدمت

186,147

114,336

63

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,351,999

42,372,141

()2

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

49,166,958

52,666,673

()7

14,330,884

19,060,008

()25

سایر داراییها

جمع بدهیهای جاری

حقوق صاحبان سهام
سرمایه

2,064,985

2,000,000

صرف سهام

0

0

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

0

64,985

2,000,000

2,000,000

0

0

سود (زیان) انباشته

11,842,300

11,188,297

6

جمع داراییهای غیر جاری

39,761,010

47,338,242

()16

جمع حقوق صاحبان سهام

15,907,285

15,253,282

4

جمع داراییها

65,074,243

67,919,955

()4

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

65,074,243

67,919,955

()4

اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه
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3

0

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 38896 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1389/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1389/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1389/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1388/12/29

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1388/12/29

فروش و درآمد ارائه خدمات

41,066,033

35,268,614

16

35,268,614

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()27,589,155

()22,752,706

21

()22,752,706

سود (زیان) ناخالص

13,476,878

12,515,908

8

12,515,908

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()1,079,147

()676,251

60

()676,251

16,155

27,996

()42

27,996

12,413,886

11,867,653

5

11,867,653

هزینه های مالی

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

0

--

0

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

2,515,732

1,536,693

64

1,536,693

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

14,929,618

13,404,346

11

13,404,346

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

14,929,618

13,404,346

11

13,404,346

مالیات

()2,954,916

()3,186,731

()7

()3,186,731

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

11,974,702

10,217,615

17

10,217,615

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

11,902,027

5,187,896

129

5,187,896

()713,730

2,206,804

--

2,206,804

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

11,188,297

7,394,700

51

7,394,700

سود قابل تخصیص

23,162,999

17,612,315

32

17,612,315

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

()11,320,699

()6,424,018

76

()6,424,018

0

0

--

0

11,842,300

11,188,297

6

11,188,297

5,799

5,109

14

5,109

2,064,985

2,000,000

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
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2,000,000

شركت :ارتباطات سیار

نماد :ذهمراه

شماره اطلعیه 38896 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1389/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642001 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1389/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  1389/12/29نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی نشده)

شایان ذکر است در مورد اقلم ترازنامه :مبلغ  40،069،601میلیون ریال براي سال مالي  1389و مبلغ  40،065،812میلیون ریال براي سال مالي 1388از حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت تحت سر فصل "حقوق عمومي"
در حسابهاي شرکت نگهداري میشود که این مبلغ ودایع دریافتي از مشترکین خطوط دائمي مي باشد.
سایر

 )1شرکت پیشبیني سود هر سهم سال مالي منتهي به  89/12/29را در تاریخ  89/09/17مبلغ 079ر 4ریال و در تاریخ  89/10/21مبلغ 334ر 5ریال اعلم نموده بود .مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ 605ر5
ریال به ازاي هر سهم اعلم شد که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده به ازاي هر سهم مبلغ 799ر 5ریال محقق شد.
 )2مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده مبلغ (259ر )381میلیون ریال بابت تعدیلت سنواتي در حسابها منظور شده بود در حالي که در صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ (730ر )713میلیون ریال تعدیل سنواتي در
حسابها منظور شده است.
 )3شایان ذکر است در مورد اقلم ترازنامه :مبلغ  40،069،601میلیون ریال براي سال مالي  1389و مبلغ  40،065،812میلیون ریال براي سال مالي  1388مربوط به سرفصل "حقوق عمومي" بوده است که در فرمهاي
سامانه کدال در سرفصل حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت طبقه بندي شده است.

 4از 4

