
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,350,000 میلیون ریال 

1383/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1383/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189116شماره اطلعیه :

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به  صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 31/06/1383 )حسابرسی شده(

مجمع عمومی صاحبان سهام توسعه سرمایه و صنعت غدیر

تعدیل نشده)مقبول( 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.3

16آبان1393 تاریخ تهیه گزارش:
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1383/06/311382/06/311383/06/311382/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
1,176570106 1,225,4561131084374      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

107,0550 337105221      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

49,8290 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

27,13740,367)33( 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

211171141 )6(328350      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 20,6940      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

9,7942993176 17,9860      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

195,20241,253373 1,264,801568222576جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

2,605,8040 23,9730      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

46471554 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

274575 9051700      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 24,0635481160جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 1,288,864573224833جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

1,350,00040,0003275      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

9,1021088328      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

153,53164723630      سود )زیان( انباشته

2,606,295753474960 1,512,63340,7553612جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

2,801,49741,3286679 2,801,49741,3286679جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1382/06/31حسابرسی شده منتهی به 1383/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--111,1210سود حاصل از سرمایه گذاری

--81,8190سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)66(168495سود حاصل از سایر فعالیت ها

193,10849538912جمع درآمدها

373)457()2,161(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--00خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

190,94738502392سود )زیان( عملیاتی

--0)8,465(هزینه های مالی

--)1(1خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

182,48337493097سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

--0)2,620(اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

179,86337486016سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--)25(0مالیات

179,863121498758سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

883152481سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--486)236(تعدیلت سنواتی

6476381سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

180,51065027671سود قابل تخصیص

299667)3()8,993(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

--0)17,986(سود سهام مصوب مجمع

153,53164723630سود انباشته در پایان دوره مالی

--1330سود هر سهم پس از كسر مالیات

1,350,00040,000سرمایه
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