
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1388/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1388/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189524شماره اطلعیه :

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به  صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 31/06/1388 )حسابرسی شده(

مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه سرمایه و صنعت غدیر

مشروط نظر حسابرس :

متن کاملشماره بند

گزارش حسابرس و بازرس قانوني به پیوست ارائه شده است.1

گزارش حسابرس و بازرس قانوني به پیوست ارائه شده است.2

گزارش حسابرس و بازرس قانوني به پیوست ارائه شده است.5

27دی1388 تاریخ تهیه گزارش:
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1388/06/311387/06/311388/06/311387/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
8,1631,900330 )17(139,952168,196      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

136,594100,61536 )50(6771,349      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

394,679275,16543 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

73,58495,317)23( 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1,6951,44317 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

00 175,0000      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

614,715474,44030 315,629169,54586جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

3,097,9392,860,5518 )37(47,54875,305      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

53528290 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

6771)6( 50438431      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 )37(48,05275,689جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 363,681245,23448جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

8908584       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

2,850,0002,850,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

55,39432,36871      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

445,071208,600113      سود )زیان( انباشته

3,099,4312,861,7628 3,350,4653,090,9688جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

3,714,1463,336,20211 3,714,1463,336,20211جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1387/06/31حسابرسی شده منتهی به 1388/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

352,435257,34237سود حاصل از سرمایه گذاری

--16,914)5,960(سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

10,2344,278139سود حاصل از سایر فعالیت ها

356,709278,53428جمع درآمدها

40)5,929()8,324(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

)31(120,585173,622خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

468,970446,2275سود )زیان( عملیاتی

)10()10,677()9,599(هزینه های مالی

)65(126365خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

459,497435,9155سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

--00اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

459,497435,9155سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

459,497435,9155سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

--)216,336(208,600سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--00تعدیلت سنواتی

--)216,336(208,600سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

668,097219,579204سود قابل تخصیص

110)10,979()23,026(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

--0)200,000(سود سهام مصوب مجمع

445,071208,600113سود انباشته در پایان دوره مالی

1611535سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0002,850,000سرمایه
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