
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
40,000 میلیون ریال 

1382/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1382/06/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189107شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1382/06/311381/06/311382/06/311381/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
5701,147)50( 08,218      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

023,325 17015212      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

00 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

40,54528,32243 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1718)6( 3403187      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

299309)3( 03,706      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

41,43153,121)22( )96(51012,394جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

00 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

72232)69( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

330 )88(434      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 )88(434جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )96(51412,428جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

40,00040,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

1081053      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

8848237      سود )زیان( انباشته

75235)68( 40,99240,9280جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

41,50653,356)22( )22(41,50653,356جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1381/06/31حسابرسی شده منتهی به 1382/06/31حسابرسی نشده منتهی به 
درصد تغییر

--02,225سود حاصل از سرمایه گذاری

--00سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

--4950سود حاصل از سایر فعالیت ها

)78(4952,225جمع درآمدها

)58()962()408(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--0773خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

)96(872,036سود )زیان( عملیاتی

--00هزینه های مالی

--4)2(خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

)96(852,040سود )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

)96(852,040سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--0)21(مالیات

)97(642,040سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

)86(3302,334سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

49354813تعدیلت سنواتی

)66(8232,388سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

)80(8874,428سود قابل تخصیص

)97()105()3(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

--)3,500(0سود سهام مصوب مجمع

8848237سود انباشته در پایان دوره مالی

)96(251سود هر سهم پس از كسر مالیات

40,00040,000سرمایه
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