کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 174568 :

شركت :ارتباطات سیار ایران

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  3ماهه منتهی به ( 1393/03/31حسابرسی نشده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1393/03/31

در تاریخ  1392/12/29درصد تغییر

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1393/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 1,935,015 :میلیون ریال
در تاریخ  1393/03/31در تاریخ  1392/12/29درصد تغییر

شرح

بدهی ها

732,403

245,838

198

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

21,406,012

15,660,275

37

13,349,071

9,973,199

34

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

5,034,417

4,433,377

14

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

0

0

968,299

1,857,034

()48

5,237,566

25
0

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

18,024,480

14,812,355

22

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

2,233,041

2,724,602

()18

ذخیره مالیات بر درآمد

6,531,903

548,627

539,985

2

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

4,977,000

4,977,000

پیش پرداختها

1,599,035

1,214,461

32

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

16,604,879

7,084

234300

جمع داراییهای جاری

36,486,657

29,510,440

24

55,522,510

32,172,336

73

سرمایه گذاریهای بلند مدت

16,544,373

17,687,756

()6

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

41,372,219

41,331,996

0

داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

49,174,681

47,462,013

4

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

داراییهای نامشهود

2,963,068

3,035,866

()2

ذخیره مزایای پایان خدمت

379,218

370,269

2

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

41,751,437

41,702,265

0

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

97,273,947

73,874,601

32

3,108,809

3,337,506

()7

موجودی مواد و كال

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

206,498

206,498

0

اندوخته طرح و توسعه

1,793,502

1,793,502

0

سود (زیان) انباشته

6,938,656

23,093,995

()70

جمع داراییهای غیر جاری

71,790,931

71,523,141

0

جمع حقوق صاحبان سهام

11,003,641

27,158,980

()59

جمع داراییها

108,277,588

101,033,581

7

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

108,277,588

101,033,581

7

اندوخته قانونی

 1از 4

0

شركت :ارتباطات سیار ایران

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 174568 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  3ماهه منتهی به ( 1393/03/31حسابرسی نشده)

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1393/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 1,935,015 :میلیون ریال
درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1392/12/29

فروش و درآمد ارائه خدمات

19,771,715

16,662,445

19

71,381,179

بهای تمام شده كالی فروش ر فته

()12,087,638

()10,925,274

11

()46,518,241

سود (زیان) ناخالص

7,684,077

5,737,171

34

24,862,938

هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

()978,810

()788,050

24

()3,921,225

خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

163,459

()39,930

--

553,981

6,868,726

4,909,191

40

21,495,694

0

0

--

0

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

909,237

1,232,335

()26

6,122,235

خالص درآمد (هزینه های ) متفرقه

22,253

1,748

1173

201,021

7,800,216

6,143,274

27

27,818,950

0

0

--

0

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

7,800,216

6,143,274

27

27,818,950

مالیات

()1,550,470

()1,166,347

33

()5,011,382

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

6,249,746

4,976,927

26

22,807,568

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

23,093,995

19,349,258

19

19,349,258

0

()436,668

--

()436,668

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

23,093,995

18,912,590

22

18,912,590

سود قابل تخصیص

29,343,741

23,889,517

23

41,720,158

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

()22,405,085

()18,626,163

20

()18,626,163

6,938,656

5,263,354

32

23,093,995

1,562

1,244

26

5,702

4,000,000

4,000,000

صورت سود وزیان

سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی

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

واقعی دوره  3ماهه

حسابرسی نشده منتهی به 1393/03/31

 2از 4

حسابرسی نشده منتهی به 1392/03/31

4,000,000

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 174568 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  3ماهه منتهی به ( 1393/03/31حسابرسی نشده)

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به  1392/03/31نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی نشده)

اطلعات مورد تجدید ارائه قرار گرفته است.
دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به  1392/12/29نسبت به اطلعات قبلی (حسابرسی شده)

اطلعات مورد تجدید ارائه قرار گرفته است.

 3از 4

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1393/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 1,935,015 :میلیون ریال

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

نماد :همراه(ذهمراه) شماره اطلعیه 174568 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  3ماهه منتهی به ( 1393/03/31حسابرسی نشده)

 4از 4

كد صنعت642051 :

سرمایه ثبت شده 2,064,985 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1393/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 1,935,015 :میلیون ریال

