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

1391/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1391/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189592شماره اطلعیه :

بند مقدمه

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

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

بند مسئولیت حسابرس

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

اظهار نظر

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

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

توسعه سرمایه و صنعت غدیربه مجمع عمومی صاحبان سهام

15آذر1391تاریخ تهیه گزارش
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1391/06/311390/06/311391/06/311390/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
69,5984,0221630 637,044395,84361      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

13,08982,183)84( 2,296888159      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

726,007739,592)2( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

10,51110,3182 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

2,8281,387104 01,427      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

057 )73(221,171807,820      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

822,033837,559)2( )29(860,5111,205,978جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

4,015,6513,795,3116 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

61332986 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

33775349 1,7011,18444      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 1,7011,18444جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )29(862,2121,207,162جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

792156,621)99(       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

2,850,0002,850,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

137,710111,78623      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

989,504620,94759      سود )زیان( انباشته

4,017,3933,952,3362 3,977,2143,582,73311جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

4,839,4264,789,8951 4,839,4264,789,8951جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1390/06/31حسابرسی شده منتهی به 1391/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

)30(444,797632,373سود حاصل از سرمایه گذاری

82,91510,224711سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)32(5,8698,694سود حاصل از سایر فعالیت ها

)18(533,581651,291جمع درآمدها

37)13,237()18,087(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--4,220)364(خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

)20(515,130642,274سود )زیان( عملیاتی

)82()3,524()650(هزینه های مالی

--00خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

)19(514,480638,750سود )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

)19(514,480638,750سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

)19(514,480638,750سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

620,947464,29034سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--00تعدیلت سنواتی

620,947464,29034سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,135,4271,103,0403سود قابل تخصیص

)19()32,093()25,923(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)73()450,000()120,000(سود سهام مصوب مجمع

989,504620,94759سود انباشته در پایان دوره مالی

)19(181224سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0002,850,000سرمایه
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