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

1384/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1384/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 189132شماره اطلعیه :

موضوع گزارش:

مخاطب گزارش:

گزارش حسابرس مستقل نسبت به  صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 31/06/1384 )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

27مهر1384 تاریخ تهیه گزارش:
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1384/06/311383/06/311384/06/311383/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
14,1131,1651111 )68(389,1281,218,389      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

122,506107,06514 )56(414931      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

230,09249,829362 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

86,59826,926222 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

464211120 )2(164168      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 48,48920,694134      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

279,495)100( 200,000170,00018      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

453,800194,691133 )55(638,1951,410,182جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

3,096,1082,605,80419 )79(6,61331,051      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

5044649 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

372548 23790163      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 )78(6,85031,141جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )55(645,0451,441,323جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

00       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

2,850,0001,350,000111      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

21,3899,101135      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

34,0155605974      سود )زیان( انباشته

3,096,6492,606,29319 2,905,4041,359,661114جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

3,550,4492,800,98427 3,550,4492,800,98427جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1383/06/31حسابرسی شده منتهی به 1384/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

309,579111,121179سود حاصل از سرمایه گذاری

875,68581,819970سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

2,2741681254سود حاصل از سایر فعالیت ها

1,187,538193,108515جمع درآمدها

20)2,771()3,328(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--0)916,083(خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

268,127190,33741سود )زیان( عملیاتی

135)8,464()19,887(هزینه های مالی

)5()2,619()2,498(خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

245,742179,25437سود )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

245,742179,25437سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

245,742179,25437سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

93554970سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

50)250()375(تعدیلت سنواتی

56029987سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

246,302179,55337سود قابل تخصیص

37)8,993()12,287(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

18)170,000()200,000(سود سهام مصوب مجمع

34,0155605974سود انباشته در پایان دوره مالی

)35(86133سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0001,350,000سرمایه
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