کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

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  29اسفند ماه  1392و 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 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.
اظهار نظر
- 4 .4به نظر این سازمان ،صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه و شرکت ارتباطات سیار ایران (سهامي عام) در تاریخ  29اسفند ماه  1392و 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
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نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

- 5 .5اظهارنظر این سازمان ،دراثر مفاد بندهاي ذیل تعدیل نشده است:
1-5باتوجه به یادداشتهاي توضیحي  4-4و  42-1صورتهاي مالي ،دارائیها و بدهیهاي پولي ارزي شرکت ،براساس نرخ هر دلر 215ر 25ر (نرخ ارز مبادلهاي) در تاریخ ترازنامه ،تسعیر گردیده است.2-5-مالیات حقوق کارکنان شرکت بر اساس مباني مندرج در صدر ماده  85قانون مالیاتهاي مستقیم و به نرخ ده درصد محاسبه شده است(یادداشت توضیحي  31-8-1صورتهاي مالي).

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
- 6 .6پیگیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ  1392/2/1صاحبان سهام ،در ارتباط با انتقال مالکیت قانوني بخشي از دارائیهاي ثابت مشهود و انشعابات برق سایتهاي BTSبه نام شرکت ،تا تاریخ این گزارش
به نتیجه نهایي نرسیده است.
- 7 .7معاملت 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 هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأيگیري 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.
- 8 .8گزارش 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 ،نظر این سازمان به موارد بااهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئتمدیره باشد ،جلب نشده است.
- 9 .9ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار  ،درخصوص ارائه بموقع صورتهاي مالي میاندورهاي  6ماهه حسابرسي شده  2شرکت فرعي ،رعایت نشده است.
10- .10در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آئیننامهها و دستورالعمهاي اجرایي مرتبط ،در چارچوب چکلیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط این
سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است .در این خصوص به استثناي عدم رعایت بعضي از مفاد قانون مبارزه با پولشویي ،آئیننامه اجرایي آن و دستورالعملهاي مرتبط (از جمله اتخاذ ترتیبات لزم جهت برقراري دورههاي آموزشي) ،این سازمان
به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده ،برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

20فروردین1393
سازمان حسابرسی

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

محمود شالی

14:57:10 1393/01/25

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

فرهاد پناهی

16:57:32 1393/01/25

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

موسی بزرگ اصل

17:19:09 1393/01/25
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

شركت :ارتباطات سیار ایران
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1392/12/29

در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
در تاریخ  1392/12/29در تاریخ  1391/12/30درصد تغییر

شرح

بدهی ها

245,838

84,621

191

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

15,660,275

12,867,522

22

9,973,199

13,293,061

()25

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

4,433,377

2,774,006

60

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

0

0

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

14,812,355

10,623,506

39

پیش دریافتها

1,857,034

659,692

182

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,724,602

2,670,714

2

ذخیره مالیات بر درآمد

5,237,566

5,340,208

()2

539,985

418,567

29

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

4,977,000

0

پیش پرداختها

1,214,461

1,983,385

()39

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

7,084

7,274

()3

جمع داراییهای جاری

29,510,440

29,073,854

2

32,172,336

21,648,702

49

سرمایه گذاریهای بلند مدت

17,687,756

20,603,398

()14

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41,331,996

41,037,374

1

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

47,462,013

23,171,446

105

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

3,035,866

3,238,195

()6

ذخیره مزایای پایان خدمت

370,269

271,073

37

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,702,265

41,308,447

1

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

73,874,601

62,957,149

17

3,337,506

9,847,831

()66

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

موجودی مواد و كال

سایر داراییها

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

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

206,498

0

اندوخته طرح و توسعه

1,793,502

1,793,502

0

سود (زیان) انباشته

23,093,995

18,912,590

22

جمع داراییهای غیر جاری

71,523,141

56,860,870

26

جمع حقوق صاحبان سهام

27,158,980

22,977,575

18

جمع داراییها

101,033,581

85,934,724

18

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

101,033,581

85,934,724

18

اندوخته قانونی
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0

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
درصد تغییر

واقعی حسابرسی نشده سال مالی
منتهی به 1391/12/30

فروش و درآمد ارائه خدمات

71,381,179

59,776,458

19

59,776,458

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()46,518,241

()38,439,777

21

()38,439,777

سود (زیان) ناخالص

24,862,938

21,336,681

17

21,336,681

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()3,921,225

()3,158,700

24

()3,158,700

553,981

117,592

371

117,592

21,495,694

18,295,573

17

18,295,573

0

0

--

0

6,122,235

5,704,378

7

5,704,378

201,021

()716,774

--

()716,774

27,818,950

23,283,177

19

23,283,177

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

27,818,950

23,283,177

19

23,283,177

مالیات

()5,011,382

()4,683,970

7

()4,683,970

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

22,807,568

18,599,207

23

18,599,207

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

19,349,258

16,794,398

15

16,794,398

()436,668

()1,200,127

()64

()1,200,127

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

18,912,590

15,594,271

21

15,594,271

سود قابل تخصیص

41,720,158

34,193,478

22

34,193,478

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

سود سهام مصوب مجمع

()18,626,163

()15,280,888

22

()15,280,888

سود انباشته در پایان دوره مالی

23,093,995

18,912,590

22

18,912,590

11,045

9,007

23

9,007

2,064,985

2,064,985

صورت سود وزیان

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

تعدیلت سنواتی

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29
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حسابرسی نشده منتهی به 1391/12/30

2,064,985

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)

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

اطلعات مربوط به سال مالي  1391/12/30مورد تجدید ارائه قرار گرفته است
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كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 158340 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1392/12/29حسابرسی شده)
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كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1392/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

