
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
45,873,656 میلیون ریال 

1392/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1392/09/30 )حسابرسی نشده(

642001 كد صنعت: اخابرمخابرات ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 145875شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/09/301391/12/301392/09/301391/12/30

بدهی ها دارایی های جاری
1,187,6241,716,716)31( 15,960,55915,285,9324      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

2,030,0001,800,00013 )19(2,577,0103,198,751      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

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

12,953,4557,711,73668 603954      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

4,569,54524,775,310)82( 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

10,13410,671)5( 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

550,994422,68930 7,017,45191,2857587      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

21,301,75236,437,122)42( 25,555,08018,576,00738جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

50,044,11449,960,6080 5,1485,1480      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

7,370,9587,456,045)1( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

12,3598,79041 378,649322,53817      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 383,797327,68617جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 25,938,87718,903,69337جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

232,776204,77614       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

45,873,65645,873,6560      سرمایه

00      صرف سهام

4,883,8904,883,9190      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

4,304,2494,304,2490      اندوخته قانونی

8,0868,0860      اندوخته طرح و توسعه

20,093,738)2,046,799(      سود )زیان( انباشته

57,660,20757,630,2190 )29(53,023,08275,163,648جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

78,961,95994,067,341)16( )16(78,961,95994,067,341جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/12/30منتهی به1392/09/301391/09/30

950,09121,404,527 )57( 407,929 سود حاصل از سرمایه گذاری

00 -- 0 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)129,509()118,133( 121 )286,282( سود حاصل از سایر فعالیت ها

820,58221,286,394 )85( 121,647 جمع درآمدها

)724,429()1,139,550( 30 )943,423( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

086,976 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

96,15320,233,820 -- )821,776( سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

115,226126,539 -- )1,822,457( خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

211,37920,360,359 -- )2,644,233( سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

211,37920,360,359 -- )2,644,233( سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

211,37920,360,359 -- )2,644,233( سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

20,018,33220,018,332 0 20,093,738 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

20,018,33220,018,332 0 20,093,738 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

20,229,71140,378,691 )14( 17,449,505 سود قابل تخصیص

0)1,018,018( -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)19,266,935()19,266,935( 1 )19,496,304( سود سهام مصوب مجمع

962,77620,093,738 -- )2,046,799( سود انباشته در پایان دوره مالی

5444 -- )58( سود هر سهم پس از كسر مالیات

45,873,65645,873,656 45,873,656 سرمایه
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