
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
250,000 میلیون ریال 

1390/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1390/12/29 )حسابرسی شده(

722050 كد صنعت: همکارانهمکاران سیستم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 76082شماره اطلعیه :

بند مقدمه

صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت همکاران سیستم )سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاریخ 29 اسفندماه 1390 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 42  1- .1

توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیات 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  2- .2

تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.  استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي  3- .3

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 افشاء 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 اظهار نظر نسبت به اثر بخشي 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 هیات مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.  

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی 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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اهم موارد قابل ذکر درخصوص وضعیت مالیاتي شرکت به شرح ذیل مي باشد: 4- .4

-4-1 براساس برگهاي قطعي و تشخیص صادره جهت عملکرد سالهاي 1384 الي 1388 تعدادي از شرکتهاي گروه و شرکت اصلي و همچنین مالیات تکلیفي سالهاي 1385، 1386 و 1388 شرکت اصلي و یکي از شرکتهاي فرعي، جمعا  

مبلغ 117/5 میلیارد ر مالیات مطالبه شده که ضمن اعتراض گروه به مبلغ مزبور )نتیجه اعتراض گروه مشخص نشده است(، از این بابت مبلغ 88/3 میلیارد ر پرداخت و یا ذخیره در حسابهاي گروه منظور شده است. مضافا  مالیات عملکرد 

سال 1389 برخي از شرکتهاي گروه و سال مورد گزارش کلیه شرکتهاي گروه براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافیتهاي قانوني محاسبه و در حسابها منظور شده است. 

-4-2 به موجب برگ مطالبه صادره از سوي اداره مالیاتي که مورد اعتراض شرکت اصلي قرار گرفته میزان جرائم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده سال 1389 مبلغ 4/9 میلیارد تعیین گردیده که از این بابت ذخیره اي در حسابها منظور نشده 

است.  ضمن آنکه مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1388 و 1389 برخي از شرکتهاي گروه تاکنون مورد رسیدگي مقامات مالیاتي قرار نگرفته است.

با توجه به مراتب فوق و رویه سازمان امور مالیاتي، تعیین ذخیره مورد نیاز از بابت موارد فوق الذکر منوط به مشخص شدن نتیجه اعتراضات شرکتها و رسیدگي و اعلم نظر نهایي مراجع مالیاتي مي باشد.

سرفصلهاي حسابها و اسناد دریافتني تجاري، طلب از شرکتهاي گروه و سایر حسابهاي دریافتني به شرح یادداشتهاي 7 الي 9 پیوست صورتهاي مالي به ترتیب شامل مبلغ 15/5 میلیارد ر مطالبات راکد و سنواتي و اسناد واخواستي و  5- .5

مبلغ 1/8 میلیارد ر مالیاتهاي سنواتي مکسوره در منبع مي باشد که جمعا  از بابت مطالبات فوق الذکر مبلغ 2/4 میلیارد ر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. به دلیل عدم دسترسي به شواهد و مدارک کافي، تعیین 

میزان ذخیره مازاد مورد نیاز در شرایط حاضر براي این موسسه امکان پذیر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

به نظر این مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت همکاران سیستم )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1390 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي گروه  6- .6

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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

معاملت مندرج در یادداشت 41 پیوست صورتهاي مالي به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلع این موسسه رسیده، مورد  7- .7

بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیات مدیره رعایت شده است. مضافا ، نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات 

شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است

گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که جهت تقدیم به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرارگرفته است.  باتوجه به  8- .8

رسیدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در سایر بندهاي این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب 

نشده است.

چک لیست سازمان بورس اوراق بهادار تهران در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذیرفته شده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته و به مواردي حاکي از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت،  9- .9

برخورد نگردیده است.  ضمن آنکه بیش از 90 درصد سهام شرکت در اختیار یک شخص حقوقي مي باشد.
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06خرداد1391تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی بهراد مشار

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:36:52 1391/03/13 محمدرضا سرافراز یزدی 871569شریک موسسه بهراد مشار

17:41:32 1391/03/13 فریده شیرازی 800458مدیر موسسه بهراد مشار
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1390/12/291389/12/291390/12/291389/12/29

بدهیهاداراییها

36,49633,9617 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

11,00049,600)78( 12,2536,076102      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

42,88027,52056 93,56750,12087      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

1,06378436 64246438      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

67,55153,18727 15,65613,98612      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

56347718 49,30523,131113      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

685339102 00      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

160,238165,868)3( 171,42393,77783جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

36,38967,399)46( 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

364,337186,45695 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

30,0231,4401985 10,3438,56021      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 10,3438,56021جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 181,766102,33778جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

2,0322,073)2(       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

250,000200,00025      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

25,00020,54622      اندوخته قانونی

43430      اندوخته طرح و توسعه

136,210100,31036      سود )زیان( انباشته

432,781257,36868 411,253320,89928جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

593,019423,23640 593,019423,23640جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  سال مالی 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1389/12/29منتهی به1390/12/291389/12/29

142,471142,471 28 182,170 فروش و درآمد ارائه خدمات

)33,443()33,443( )21( )26,406( بهای تمام شده كالی فروش ر فته

109,028109,028 43 155,764 سود )زیان( ناخالص

)56,990()56,990( 26 )71,986( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

00 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

52,03852,038 61 83,778 سود )زیان( عملیاتی

)3,675()3,675( 150 )9,171( هزینه های مالی

51,57451,574 25 64,706 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

12,76512,765 60 20,452 خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

112,702112,702 42 159,765 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

112,702112,702 42 159,765 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)13,206()13,206( 47 )19,411( مالیات

99,49699,496 41 140,354 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

87,30687,306 17 102,361 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

)1,461()1,461( 40 )2,051( تعدیلت سنواتی

85,84585,845 17 100,310 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

185,341185,341 30 240,664 سود قابل تخصیص

)5,031()5,031( )11( )4,454( اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

)40,000()40,000( 25 )50,000( افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)40,000()40,000( 25 )50,000( سود سهام مصوب مجمع

00 -- 0 پاداش هیات مدیره

100,310100,310 36 136,210 سود انباشته در پایان دوره مالی

497497 13 561 سود هر سهم پس از كسر مالیات

200,000200,000 250,000 سرمایه
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تغییرات مربوط به تغییر طبقه بندي و تجدید ارائه اقلم صورتهاي مالي مي باشد.

 دلیل تغییر اطلعات واقعی سال منتهی به 1389/12/29 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

 سایر

1( سود هر سهم سال مالي 89 شرکت اصلي بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده، مبلغ 503 ر محقق گردیده است.

2( سود هر سهم تلفیقي سال مالي 89 بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده، مبلغ 513 ر محقق گردیده است.

3( شرکت پیش بیني سود هر سهم سال مالي 90 شرکت اصلي را )با سرمایه 200 میلیارد ر( در تاریخ 90/6/22 مبلغ 655 ر، در تاریخهاي 90/8/15 و 90/9/20 مبلغ 792 ر و )با سرمایه 250 میلیارد ر( در 
تاریخ هاي 90/9/28، 90/11/3، 90/12/01 و 90/12/16 پیش بیني سود هر سهم را مبلغ 634 ر اعلم نموده بود. سود هر سهم سال مالي 90 شرکت اصلي بر اساس صورت هاي مالي حسابرسي شده، مبلغ 561 ر 

محقق گردیده است.

4( شرکت پیش بیني سود هر سهم تلفیقي گروه براي سال مالي 90 را )با سرمایه 200 میلیارد ر( در تاریخ 90/6/22 مبلغ 658 ر، در تاریخ 90/8/15 مبلغ 778 ر و در تاریخ 90/9/20 مبلغ 774 ر و )با سرمایه 
250 میلیارد ر( در تاریخ هاي 90/9/28، 90/11/3، 90/12/01 و 90/12/16 پیش بیني سود هر سهم تلفیقي گروه را مبلغ 619 ر اعلم نموده بود. سود هر سهم تلفیقي سال مالي 90 بر اساس صورت هاي مالي 

حسابرسي شده، مبلغ 554 ر محقق گردیده است.

5( بر اساس اطلعات ارسالي شرکت، هیئت مدیره درنظر دارد مبلغ 420 ر به ازاي هر سهم را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومي عادي سال 1390 پیشنهاد نماید.
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