کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :وغدیر

شركت :سرمایه گذاری غدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام

سرمایه گذاری غدیر

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
1- .1صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سرمایه گذاري غدیر (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاریخ  30آذر ماه  1394و صورتهاي سود و زیان ،سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ،و یادداشت
هاي توضیحي  1تا  44پیوست توسط این موسسه ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
2- .2مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استاندارد هاي حسابداري با هیئت مدیره شرکت است .این مسئولیت شامل طراحي  ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها ،عاري از
تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
3- .3مسئولیت این موسسه ،اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است .استاندارد هاي مزبور ایجاب مي کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را
به گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهاي مالي ،اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا
اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزیابي این خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور اجراي روشهاي حسابرسي مناسب براي شرایط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي
داخلي واحد تجاري ،بررسي مي شود .حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است .این موسسه
اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفیقي گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي ،کافي و مناسب مي باشد.
همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط
4- .4براساس استانداردهاي حسابداري ،سرقفلي ناشي از تحصیل واحدهاي تجاري فرعي و وابسته و همچنین سهم اقلیت گروه مي بایست براساس خالص ارزش منصفانه دارائیها و بدهیهاي قابل تشخیص در تاریخ تحصیل ،شناسایي و در حسابها
انعکاس یابد ،در حالیکه سرقفلي یاد شده بدلیل عدم تهیه گزارش هاي کارشناسي لزم در تاریخ تحصیل(به استثناي شرکتهاي فرعي و وابسته به شرکت گروه گسترش نفت وگاز پارسیان) در سایر شرکتها براساس ارزش دفتري دارائي ها و بدهي
هاي مربوطه محاسبه و در صورتهاي مالي تلفیقي منعکس گردیده است .علوه بر مطالب فوق و با عنایت به الزامات استاندارد حسابداري شماره  32مبني بر اینکه مي بایست آزمون کاهش ارزش سرقفلي بصورت سالیانه انجام گیرد و در صورت
لزوم  ،ذخیره مناسبي در رابطه با کاهش ارزش مربوطه در حسابها منعکس گردد ،بررسي هاي لزم در این خصوص بعمل نیامده است .با توجه به نامشخص بودن ارزش منصفانه سرمایه گذاریهاي مزبور در تاریخ تحصیل و سایر اطلعات
لزم ،تعیین آثار مالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي تلفیقي ،مقدور نگردیده است.

 1از 9

شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

اظهار نظر مشروط
5- .5

به نظر این موسسه ،به استثناي آثار مورد مندرج در بند  ، 4صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي گروه در تاریخ  30آذر ماه  1394و عملکرد مالي و جریان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور  ،از تمام

جنبه هاي با اهمیت ،طبق استاندارد هاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان مي دهد.
اظهار نظر
6- .6

به نظر این موسسه  ،صورتهاي مالي یاد شده در بال  ،وضعیت مالي شرکت سرمایه گذاري غدیر(سهامي عام) در تاریخ  30آذر ماه  1394و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ،از تمام جنبه

هاي با اهمیت ،طبق استانداردهاي حسابداري  ،به نحو مطلوب نشان مي دهد.
تاكید بر مطالب خاص

 2از 9

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

7- .7همانگونه که در یادداشتهاي توضیحي  10-3-3و  10-3-2ذکر شده  ،صورتهاي مالي مورد گزارش شامل صورتهاي مالي میان دوره اي شرکتهاي بوده که مورد بررسي اجمالي قرار گرفته اند و لذا نسبت به آنها اطمینان محدود ابراز
گردیده ،همچنین اطلعات حسابرسي نشده برخي از شرکتها مورد استفاده قرار گرفته است .مضافا صورتهاي مالي تعدادي از شرکتهاي فرعي بدلیل کم اهمیت بودن در صورتهاي مالي مورد گزارش تلفیق نشده اند .اظهار نظر این موسسه در اثر
مفاد این بند تعدیل نشده است.
8- .8اهم مطالب قابل ذکر در خصوص رسیدگیهاي انجام شده در رابطه با صورتهاي مالي تلفیقي شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان و شرکت بین المللي توسعه ساختمان براي سال مالي منتهي به  31شهریور ماه  1394بقرار زیر است:

الف  -براساس یادداشت توضیحي  ،38-1-2شرکت ملي گاز ایران در پایان شهریورماه  1394از شرکتهاي پتروشیمي شیراز و کرمانشاه(از شرکتهاي فرعي گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) مبالغ  996و  444میلیارد ر بابت تغییرات نرخ
گاز از مهرماه  1391تا پایان سال 1392مطالبه نموده که از این بابت ذخیره اي در حسابها منظور نگردیده است .با توجه به مراتب مزبور و با عنایت به تغییرات نرخ خوراک طي سنوات قبل و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادي ریاست
جمهوري مبني بر افزایش نرخ خوراک طي مصوبه جلسه  210سال  1392و متعاقبا لغو مصوبه مذکور طي جلسه  226ستاد فوق الشاره در همان سال ،تعیین آثار احتمالي ناشي از موارد فوق منوط به مشخص شدن نتایج نهایي اقدامات و
پیگیریهاي انجام شده و تصمیم گیري نهایي مراجع ذیربط مي باشد .اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.
ب -با عنایت به مفاد یادداشت توضیحي  ،29-1-1قیمت نفت خام و میعانات گازي و همچنین بهاي فروش پنج فرآورده اصلي شرکتهاي پالیش نفت تبریز و شیراز (از شرکتهاي فرعي شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) براي شش ماهه
ابتداي سال  1394توسط معاون برنامه ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت اعلم شده و علیرغم ثبت بهاي تمام شده مواد اولیه و فروش فرآورده ها بر این مبنا ،قیمتهاي اعلمي توسط شرکت ملي پالیش و پخش فرآورده هاي
نفتي مورد قبول شرکتهاي یاد شده نبوده و اقدامات و پیگیریهاي مربوطه تا کنون به نتیجه نرسیده و لذا شرکتهاي مذکور صورتهاي مالي خود را براي سال مالي منتهي به  31شهریورماه  1394منتشر ننموده اند .با توجه به مراتب فوق ،تعیین آثار
احتمالي موارد یاد شده منوط به مشخص شدن نتایج پیگیریهاي انجام شده مي باشد .اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.
ج -همانگونه که در یادداشت توضیحي  12-7-1-1درج گردیده ،داراییهاي ثابت شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل مبلغ  448/5میلیون یورو و 619ر 2میلیارد ر پرداختهاي انجام شده توسط شرکت پتروشیمي شیراز به پیمانکاران
اصلي طرح اوره و آمونیاک فاز سوم است که در سرفصلهاي بهاي تمام شده داراییهاي درجریان تکمیل و پیش پرداخت سرمایه اي منظور شده و در این خصوص با در نظر گرفتن مبلغ قراردادها و الحاقیه هاي مربوطه تا پایان شهریور ماه
 ،1394مبلغ  6/6میلیون یورو و 003ر 1میلیارد ر ،مازاد بر مبالغ قراردادها و الحاقیه ها به پیمانکاران مزبور پرداخت شده است .مضافا صورت وضعیتها و سایر مستندات مربوط به خریدهاي انجام شده از سوي پیمانکاران مذکور (در ارتباط
با مانده پیش پرداختهاي سرمایه اي)  ،جهت تسویه مبالغ مزبور تا کنون دریافت و یا تایید نشده است .با توجه به پیشرفت فیزیکي و نزدیک بودن زمان بهره برداري طرح  ،اتخاذ تمهیدات لزم براي نهایي نمودن وضعیت پرداختهاي انجام شده و
تعیین بهاي تمام شده داراییهاي ثابت طرح ضروري است .اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.
د -سرمایه گذاري در شرکت طرح و توسعه آریا عمران پارس(مالک پروژه مگاپارس) وابسته به شرکت بین المللي توسعه ساختمان براساس ارزش ویژه تعدیل شده مربوطه ،موضوع یادداشت توضیحي  10-1-5-2به مبلغ 104ر 3میلیاردر یال
در صورتهاي مالي منعکس شده است .ارزش پروژه مذکور در تاریخ  1393/12/23توسط هیات کارشناسان رسمي دادگستري با فرض اتمام پروژه بمیزان 603ر 16میلیارد ر تعیین گردیده و مخارج باقیمانده مربوطه به مبلغ 557ر 2میلیارد
ر و زمان بهره برداري از آن ابتداي سال  1396برآورد شده است  .با توجه به مراتب فوق  ،بازیافت کامل سرمایه گذاري یاد شده در گرو وجود منابع مالي کافي و فراهم بودن امکانات لزم و بهره برداري بموقع از پروژه فوق الشاره مي
باشد .اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.
 3از 9

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 4از 9

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

9- .9اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در رابطه با تکالیف تعیین شده از سوي مجمع عمومي عادي سالنه مورخ  1393/12/25صاحبان محترم سهام  ،در خصوص بر موارد مطروحه در بندهاي  4و  14این گزارش به نتیجه نهایي نرسیده
است.
10- .10باتوجه به مفاد ماده  240اصلحیه قانون تجارت ،توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود سال مالي مورد رسیدگي با عنایت به موارد مندرج در بند  4این گزارش و برمبناي صورت سود و
زیان شرکت اصلي با توجه به مقررات سازمان محترم بورس و اوراق بهادار  ،جلب مي نماید.
11- .11معاملت مندرج در یادداشت توضیحي  43بعنوان کلیه معاملت مشمول مفاد ماده  129اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره از طریق صورتهاي مالي مورد گزارش به اطلع این
موسسه رسیده ،مورد بررسي قرار گرفته است .در مورد معاملت مذکور مفاد ماده قانوني فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري رعایت شده و نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت
مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نگردیده است.
12- .12گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت  ،موضوع مفاد ماده  232اصلحیه قانون تجارت که به منظورتقدیم به مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان محترم سهام تنظیم گردیده  ،مورد بررسي این موسسه قرار گرفته
است .با توجه به رسیدگیهاي انجام شده ،نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد  ،جلب نگردیده است.
13- .13کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ،طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مورد بررسي قرار گرفته و به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترلهاي داخلي حاکم بر
گزارشگري مالي ،مندرج در فصل دوم دستور العمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان مزبور ،برخورد نشده است.
14- .14ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
الف -ارائه به موقع صورتهاي مالي میان دوره اي  3و  9ماهه حسابرسي نشده شرکت اصلي
ب -ارائه به موقع صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده میان دوره اي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به  1393/03/31شرکت اصلي و گروه و به تبع آن تعدیل بودجه حسابرسي شده براساس عملکرد شش ماهه اول سال
ج -انتشار به موقع صورتهاي مالي سالنه و میان دوره اي حسابرسي شده برخي از شرکتهاي تحت کنترل
د – افشاي فوري در خصوص تعیین نماینده حقیقي یکي از اشخاص حقوقي عضو هیئت مدیره در مهلت مقرر

ه -ارسال به موقع صورت جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ  1393/12/25به مرجع ثبت شرکتها جهت ثبت(حداکثر ظرف مدت  10روز)
و – عدم رسیدگي به صورتهاي مالي یکي از شرکتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار
ز -رعایت حد نصاب مربوط به سهام شناور
ح -علوه بر موارد فوق طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 270ر 1میلیون ر بعنوان کمکهاي بلعوض در اختیار موسسات خیریه قرار گرفته است که در این خصوص لزوم اخذ مجوز از مجمع عمومي محترم صاحبان سهام براساس بند 19
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

شماره اطلعیه 251060 :

نماد :وغدیر

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را یادآور مي شود.
15- .15در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط ،در چارچوب چک لیست هاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي،
توسط این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته و به موارد با اهمیتي که قوانین و مقررات یادشده در مورد آنها مراعات نشده باشد  ،برخورد نگردیده است.
تاریخ تهیه گزارش

12اسفند1394
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده كاران

امضا كننده

سمت
شریک موسسه آزموده كاران

علی اصغر فرخ

مدیر موسسه آزموده كاران

مسعود بختیاری
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شماره عضویت
800592

زمان
01:18:32 1394/12/16
01:20:21 1394/12/16

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

شماره اطلعیه 251060 :

نماد :وغدیر

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1394/09/30

در تاریخ  1393/09/30درصد تغییر

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال
در تاریخ  1394/09/30در تاریخ  1393/09/30درصد تغییر

شرح

بدهی ها

357,173

2,174,214

()84

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

1,022,270

1,048,990

()3

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

0

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

--

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

0

0

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

39,257,196

39,490,547

()1

پیش دریافتها

0

0

--

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

0

0

--

ذخیره مالیات بر درآمد

1,663

1,663

0

موجودی مواد و كال

0

0

--

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

5,719,945

5,572,814

3

2,215

102,834

()98

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

6,760,495

317,140

2,032

40,638,854

42,816,585

()5

12,950,981

6,034,971

115

73,771,964

52,329,544

41

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

0

0

--

648,086

256,126

153

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

0

--

402

902

()55

ذخیره مزایای پایان خدمت

4,770

4,719

1

7,221,271

5,832,809

24

جمع بدهیهای غیر جاری

4,770

4,719

1

0

0

--

جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

12,955,751

6,039,690

115

63,331

63,331

0

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

پیش پرداختها
جمع داراییهای جاری
سرمایه گذاریهای بلند مدت
داراییهای ثابت پس از كسر استهلک
داراییهای نامشهود
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری (بلند مدت)
پیش پرداختهای سرمایه ای
سایر داراییها

جمع بدهیهای جاری

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

468,878

143,354

227

0

---

-36,000,000

18,000,000

100

0

0

--

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

9,802,035

18,000,000

()46

اندوخته قانونی

3,600,000

3,600,000

0

اندوخته طرح و توسعه

28,996,738

28,920,493

0

سود (زیان) انباشته

30,989,384

26,739,114

16

جمع داراییهای غیر جاری

81,705,054

58,482,712

40

جمع حقوق صاحبان سهام

109,388,157

95,259,607

15

جمع داراییها

122,343,908

101,299,297

21

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

122,343,908

101,299,297

21

صرف سهام
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/09/30

سود حاصل از سرمایه گذاری

حسابرسی شده منتهی به1393/09/30

درصد تغییر

23,392,256

22,731,310

3

76,245

22,956,247

()100

0

0

--

23,468,501

45,687,557

()49

هزینه های عمومی ,اداری و تشکیلتی

()170,277

()153,467

11

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی

120,550

148,025

()19

سود (زیان) عملیاتی

23,418,774

45,682,115

()49

هزینه های مالی

()1,323,032

()933,950

42

230,773

7,389

3,023

22,326,515

44,755,554

()50

0

0

--

22,326,515

44,755,554

()50

0

()1,663

--

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

22,326,515

44,753,891

()50

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

26,726,726

18,102,930

48

12,388

()21,460

--

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

26,739,114

18,081,470

48

سود قابل تخصیص

49,065,629

62,835,361

()22

اندوخته قانونی

0

()1,800,000

--

اندوخته طرح و توسعه

0

0

--

()76,245

()22,956,247

()100

0

0

--

سود سهام مصوب مجمع

()18,000,000

()11,340,000

59

سود انباشته در پایان دوره مالی

30,989,384

26,739,114

16

620

1,243

()50

36,000,000

36,000,000

0

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
سود حاصل از سایر فعالیتها
جمع درآمدها

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
سود (زیان) قبل از اقلم غیر مترقبه ,اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
اقلم غیر مترقبه ,اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
سود (زیان) قبل از كسر مالیات
مالیات

تعدیلت سنواتی

سایر اندوخته ها
كاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سرمایه گذاری غدیر

نماد :وغدیر

شماره اطلعیه 251060 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/09/30حسابرسی شده)

 9از 9

كد صنعت399902 :

سرمایه ثبت شده 36,000,000 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/09/30 :

سرمایه ثبت نشده 10,080,000 :میلیون ریال

