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

1386/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1386/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189459شماره اطلعیه :

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به  صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 31/06/1386 )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

15آذر1386 تاریخ تهیه گزارش:

14 از



2,850,000 میلیون ریال 

1386/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1386/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189459شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1386/06/311385/06/311386/06/311385/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
759868)13( )46(145,709268,010      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

76,03323,984217 1,26084549      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

425,556378,40012 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

163,026463,748)65( 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

68350136 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

778262197 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

666,835867,763)23( )45(146,969268,855جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

2,135,0271,878,84014 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

337433)22( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

2629)10( 20412366      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 20412366جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )45(147,173268,978جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

2,850,0002,850,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

21,38821,3890      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

)45()393,302()216,336(      سود )زیان( انباشته

2,135,3901,879,30214 2,655,0522,478,0877جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

2,802,2252,747,0652 2,802,2252,747,0652جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1385/06/31حسابرسی شده منتهی به 1386/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

)18(165,724200,901سود حاصل از سرمایه گذاری

--)621,009(13,980سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)11(3,4033,823سود حاصل از سایر فعالیت ها

--)416,285(183,107جمع درآمدها

)8()4,206()3,866(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--28,125)2,407(خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

--)392,366(176,834سود )زیان( عملیاتی

)100()4,513()1(هزینه های مالی

--)62(133خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

--)396,941(176,966سود )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

--)396,941(176,966سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

--)396,941(176,966سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

--3,639)393,302(سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--00تعدیلت سنواتی

--3,639)393,302(سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

)45()393,302()216,336(سود قابل تخصیص

--00اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

--00سود سهام مصوب مجمع

)45()393,302()216,336(سود انباشته در پایان دوره مالی

--)139(62سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0002,850,000سرمایه
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