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1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(
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بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت همکاران سیستم )سهامي عام(  - )"شرکت"( شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورت هاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشتهاي 

توضیحي 1 تا 42 ، توسط این مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي 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. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این مؤسسه الزامات آیین 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 طراحي روشهاي حسابرسي مناسب 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 مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسـب است.

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 سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. سرفصل هاي "حسابها و اسناد دریافتني تجاري", "طلب از شرکتهاي گروه" و "سایر حسابهاي دریافتني" موضوع یادداشت هاي 7 الي 9 صورتهاي مالي, شامل مانده هاي معوق سنواتي بمبلغ  26،158 میلیون ر بابت مطالبات و مالیاتهاي 

تکلیفي مکسوره از سنوات 1382 تا 1392  و همچنین اسناد واخواستي بمبلغ 10،067 میلیون ر میباشد که جمعا از بابت این مانده ها مبلغ 2،479 میلیون ر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابهاي گروه منظور شده است. بنظر این 

موسسه با توجه به سوابق موجود، ذخیره منظور شده تکافوي مبالغ معوق سنواتي را نمي نماید. تعیین میزان ذخیره مورد نیاز منوط به پیگیري و نهایي شدن وضع این مطالبات میباشد.

اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

همکاران سیستمبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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5. به نظر این موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 فوق، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت همکاران سیستم )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1393، عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه و شرکت 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

6. همانطور که در یادداشت هاي 20 و 38 پیوست صورتهاي مالي توضیح داده شده، تفاوت مالیات عملکرد و جرائم مالیاتي شرکتهاي فرعي با مالیات هاي ابرازي بابت سالهاي 1387 تا 1392 بالغ بر 2،240 میلیون ر، و براي مالیات 

عملکرد، تکلیفي و ارزش افزوده شرکت اصلي براي سال 1392 بالغ بر 1،790 میلیون ر میباشد که نسبت به برگهاي تشخیص و یا مطالبه صادره اعتراض گردیده و موضوع در مراجع مالیاتي در جریان رسیدگي میباشد. از طرفي سرفصل 

مالیات، شامل مبلغ 3،225 میلیون ر قبوض مالیاتي ارائه شده به ادارات امور مالیاتي براي مالیات سنوات 1388 تا 1392 مربوط به  یکي از شرکتهاي تابعه میباشد که از این قبوض مبلغ 2.042 میلیون ر پس از اخذ استعلمهاي مربوطه 

توسط شرکت، مورد قبول مقامات مالیاتي قرار گرفته و در رابطه با مابقي آن بمبلغ 1،183 میلیون ر، شرکت کماکان پیگیر وصول استعلم ها میباشد. ضمنا مالیات عمکرد سال مورد گزارش گروه و شرکت نظیر سنوات قبل بر اساس سود 

ابرازي محاسبه و در دفاتر منظور شده است و از بابت رعایت مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، دفاتر شرکت اصلي براي سال مورد گزارش و دفاتر شرکتهاي فرعي بعضا از سال 1389  تا کنون مورد رسیدگي قرار نگرفته اند. با توجه 

به توضیحات فوق تعیین مبلغ نهایي بدهي مالیاتي گروه در رابطه با سالهاي فوق منوط به تکمیل رسیدگي ها و صدور برگهاي تشخیص و مطالبه توسط مراجع مالیاتي میباشد.

اظهار نظر این موسسه بر اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 40 ضمیمه صورتهاي مالي پیوست بعنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلع این موسسه رسیده، مورد بررسي 

قرار گرفته است. در خصوص این معاملت با توجه به ترکیب اعضاي هیئت مدیره، رعایت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت عضو هیئت مدیره ذینفع، در راي گیري بمنظور احراز اکثریت داراي حق راي جهت تصویب معاملت، امکان پذیر 

نبوده است. معاملت مذکور در چارچوب توافقات بین گروهي صورت گرفته و نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه این معاملت در شرایط مناسب تجاري صورت نگرفته باشد جلب نگردیده است.

8. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به  مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به 

رسیدگیهاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم انطباق اطلعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده 

است.

9. در ارتباط با تکالیف مجمع سال قبل، پیگیري بخش عمده اي از پرونده هاي مالیاتي به نتیجه رسیده و پیگیري مطالبات سنواتي در خصوص شرکتهاي فرعي توسط مدیریت کماکان ادامه دارد.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان, رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط, در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع  ذیربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط 

این موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده  طبق چک لیست هاي ابلغي باشد برخورد نکرده است.

11. در خصوص سود قابل تقسیم ، نظر سهامداران را به الزامات ماده 90 اصلحیه قانون تجارت در رابطه با تقسیم حد اقل 10% از سود خالص سالیانه و همچنین مفاد ماده 240 قانون تجارت و  ماده 18 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته 

شده در بورس و فرابورس که مقرر میدارد در صورت وجود تعدیلت با اهمیت در گزارش حسابرس/ بازرس قانوني، مجمع مي بایستي با لحاظ نمودن این تعدیلت در خصوص تقسیم سود تصمیم گیري نماید، جلب مي نماید.
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27اردیبهشت1394تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی بیات رایان

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:29:00 1394/02/30 علیرضا جم 800203شریک موسسه بیات رایان

11:31:47 1394/02/30 عبدالحسین رهبری 800354شریک موسسه بیات رایان

11:33:59 1394/02/30 منوچهر بیات 800142مدیر موسسه بیات رایان
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
13,71311,87915 --00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

293,165198,93847 19,15913,00147      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

62,00166,155)6( 187,204156,27120      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

2,7399,780)72( 2,3391,56949      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

8,89013,475)34( 47,08027,59171      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

1,4662,528)42( )93(1,74926,766      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

7671,052)27( --1,2580      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

382,741303,80726 258,789225,19815جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

48,40536,38933 --00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

610,529553,03810 5,5603,84745      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

74,16962,85318 17,79116,5657      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00-- 23,35120,41214جمع بدهیهای غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00-- 282,140245,61015جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

16,2689,72067 --      حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

450,000350,00029      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

45,00035,00029      اندوخته قانونی      

--00      اندوخته طرح و توسعه      

354,972335,1976      سود )زیان( انباشته      

749,371662,00013 849,972720,19718جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

1,132,112965,80717 1,132,112965,80717جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1392/12/29حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

441,326289,43952فروش و درآمد ارائه خدمات

29)66,279()85,236(بهای تمام شده كالی فروش رفته

356,090223,16060سود )زیان( ناخالص

47)95,480()140,099(هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

)17(89,304107,907خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

305,295235,58730سود )زیان( عملیاتی

)59()5,669()2,347(هزینه های مالی

--00درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

)52(56,486118,407خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

359,434348,3253سود )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

359,434348,3253سود )زیان( قبل از كسر مالیات

78)30,787()54,659(مالیات

)4(304,775317,538سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

336,492258,27830سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

)77()5,619()1,295(تعدیلت سنواتی

335,197252,65933سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

639,972570,19712سود قابل تخصیص

0)10,000()10,000(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

0)100,000()100,000(كاهش )افزایش( سرمایه از محل زیان)سود( انباشته

40)125,000()175,000(سود سهام مصوب مجمع

354,972335,1976سود انباشته در پایان دوره مالی

)25(677907سود هر سهم پس از كسر مالیات

450,000350,00029سرمایه
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