
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

120,000سرمایه ثبت شده:سرمايه گذاري افتخار سھامشرکت:

580,000سرمایه ثبت نشده:وفتخار( وافتخار )نماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 6 ماھه منتھی به 1400/06/31 (حسابرسی شده)569936کد صنعت

ثبت شده پذیرفته نشدهوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

سرمايه گذاري افتخار سھامبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي شرکت سرمايه گذاري افتخار سھام (سھامي عام) در تاريخ 31 شھريور ماه 1400 و صورتھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و جريانھاي 
نقدي آن براي دوره مالي شش ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 الي 31 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتھاي مالي 

میان دوره اي با ھیأت مديره شرکت است. مسئولیت اين مؤسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتھاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است. 
                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين  مؤسسه  براساس  "استاندارد  بررسي اجمالي 2410"، انجام  شده  است . بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از 
مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیري روشھاي تحلیلي و ساير روشھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتھاي مالي است و در نتیجه، 

اين مؤسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال  درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظھارنظر حسابرسي ارائه نمي کند. 
                        



نتیجه گیری

 
                            3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتھاي مالي ياد شده در باال، از تمام جنبه ھاي با 

اھمیت، طبق استانداردھاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است. 
 
 

 
                        

سایر موارد

 
                            4. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بھادار در خصوص شرکتھاي ثبت شده پذيرفته نشده، در رابطه با ارسال صورتھاي مالي حسابرسي نشده ظرف مھلت مقرر، 

افشاء صورتھاي مالي حسابرسي شده بالفاصله بعد از تأيید اعضاي ھیأت مديره و بعد از صدور گزارش حسابرسي، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مھلت 10 روز به مرجع 
ثبت شرکتھا، ارسال برخي از آگھي ھاي مندرج در روزنامه رسمي به سازمان ظرف مھلت مقرر و تعیین مدير عامل ظرف يک ماه پس از استعفا مدير عامل قبلي رعايت نشده است. ھمچنین 

طبق ابالغیه شماره 120120139 مورخ 27/05/1398 در خصوص افشاي پرتفوي سرمايه گذاريھا ظرف مھلت قانوني رعايت نگرديده است.
5. مانده زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعیت مالي بیش از مبلغ سرمايه ثبت شده آن مي باشد.

6. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نھادھاي مالي،  شرکت نسبتھاي جاري و بدھي و تعھدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضیحي 2-19 صورتھاي مالي اعالم نموده 
است. در اين رابطه اين مؤسسه به موارد با اھمیتي حاکي از عدم صحت محاسبه نسبتھاي مزبور برخورد نکرده است.
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ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھا و حقوق صاحبان سھامدارایی  ھا

بدھی ھای جاریدارایی  ھای جاری

١٩٠,١۴٨٢۵,۶٠٨۶۴٣پرداختنی ھای تجاری(٣١)۴,٩۴٢٧,١٣٩موجودی نقد

١,٠١۶,۴٩١۴۴٢,۴١٩١٣٠پرداختنی ھای غیرتجاری١,۵١٢,۵٠٨١,١۶١,٠٢٢٣٠سرمایه گذاری  ھای کوتاه مدت

--٠۴۵٠مالیات پرداختنی٨٨,٠٩٣٣,٣٧٠٢,۵١۴دریافتنی  ھای تجاری

۶٩,١٢١٢,۶٧٩٢,۴٨٠سود سھام پرداختنی٢,٣٨٧۴٧٠۴٠٨دریافتنی  ھای غیرتجاری

٠٠٠تسھیالت مالی٩۴۴٨٨۴٧پیش پرداخت ھا و سفارشات

دارایی ھای نگھداری شده برای
فروش

۴۶۶١٣٧٢۴٠ذخایر٠٠٠

٠٠٠پیش دریافت ھای جاری١,۶٠٨,٨٧۴١,١٧٢,٨٨۵٣٧جمع دارایی ھای جاری

بدھی ھای مرتبط با دارایی ھای نگھداری شده برایدارایی  ھای غیرجاری
فروش

٠٠٠

١,٢٧۶,٢٢۶۴٧١,٢٩٣١٧١جمع بدھی ھای جاری٠٠٠دریافتنی  ھای بلندمدت



پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

پایان عملکرد واقعیشرح
منتھی به

پایان سال مالی
قبل

درصد
تغییرات

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠

بدھی ھای غیرجاری١,۵۴٢١,٠۴٢۴٨سرمایه گذاری ھای بلندمدت

٠٠٠پرداختنی ھای بلندمدت٠٠٠سرمایه گذاری در امالک

٠٠٠پیش دریافت ھای غیرجاری۶۶٠دارایی ھای نامشھود

٠٠٠تسھیالت مالی بلندمدت١٢٠,٨٠٩١١٩,٧٢٢١دارایی ھای ثابت مشھود

١,٢٩٧٩٨۵٣٢ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان٠٠٠سایر دارایی ھا

١,٢٩٧٩٨۵٣٢جمع بدھی ھای غیرجاری١٢٢,٣۵٧١٢٠,٧٧٠١جمع دارایی ھای غیرجاری

١,٢٧٧,۵٢٣۴٧٢,٢٧٨١٧١جمع بدھی ھا

حقوق صاحبان سھام

١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠٠سرمایه

۵٨٠,٠٠٠٠افزایش (کاھش) سرمایه در جریان

٠٠٠صرف (کسر) سھام

٠٠٠سھام خزانه

١٢,٠٠٠١٢,٠٠٠٠اندوخته قانونی

٠٠٠سایر اندوخته ھا

مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھای غیرجاری نگھداری شده
برای فروش

٠٠٠

٠٠٠مازاد تجدید ارزیابی دارایی ھا

٠٠٠تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری

اندوخته تسعیر ارز دارايي ھا و بدھي ھاي شرکت ھاي
دولتي

٠٠٠

--۶٨٩,٣٧٧(٢۵٨,٢٩٢)سود (زیان) انباشته

(۴۵)۴۵٣,٧٠٨٨٢١,٣٧٧جمع حقوق صاحبان سھام

١,٧٣١,٢٣١١,٢٩٣,۶۵۵٣۴جمع بدھی ھا و حقوق صاحبان سھام١,٧٣١,٢٣١١,٢٩٣,۶۵۵٣۴جمع دارایی ھا

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠



حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

سود (زیان) خالص

درآمدھای عملیاتی

٨۵,٠٩۵٣٢,٣١٠١۶٣٣٢,٨١۶درآمد سود سھام

١۴۶٢٠۶٣٠١٧٢درآمد سود تضمین شده

٧۴۶,٧٧٣--٨٣١,١۶٢(٧٧,١٠۵)سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ھا

(۵٩,٠٧٧)--٠(٢٧۶,٨٩٢)سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بھادار

٠٠٠٠سایر درآمدھای عملیاتی

٧٢٠,۶٨۴--٨۶٣,۴٩٢(٢۶٨,٧۵۶)جمع درآمدھای عملیاتی

ھزینه ھای عملیاتی

(٢٢,۶٩٧)۵٢(١١,٠٩٩)(١۶,٩٢٢)ھزینه ھای فروش، اداری و عمومی

(۴,٨۴٠)٢۴(٢,٢١٢)(٢,٧۴١)سایر ھزینه ھای عملیاتی

(٢٧,۵٣٧)۴٨(١٣,٣١١)(١٩,۶۶٣)جمع ھزینه ھای عملیاتی

۶٩٣,١۴٧--٨۵٠,١٨١(٢٨٨,۴١٩)سود (زیان) عملیاتی

(١٢,١٢٨)۶٨(٧,۵۴۴)(١٢,۶٣٩)ھزینه ھای مالی

١,٧٨٩٠١,٠۶٩سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی

۶٨٢,٠٨٨--٨۴٢,۶٣٧(٢٩٩,٢۶٩)سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

٠٠٠٠مالیات بر درآمد

۶٨٢,٠٨٨--٨۴٢,۶٣٧(٢٩٩,٢۶٩)سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

٠٠٠٠سود (زیان) عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

۶٨٢,٠٨٨--٨۴٢,۶٣٧(٢٩٩,٢۶٩)سود (زیان) خالص

سود (زیان) پایه ھر سھم

۵,٧٧۶--٧,٠٨۵(٢,۴٠٣)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(٩٢)۴٣(۶٣)(٩٠)سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

٠٠٠٠سود (زیان) پایه ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

۵,۶٨۴--٧,٠٢٢(٢,۴٩٣)سود (زیان) پایه ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم-
عملیاتی

٠٠٠٠



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات در حال تداوم-
غیرعملیاتی

٠٠٠٠

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم ناشی از عملیات متوقف  شده

٠٠٠٠سود (زیان) تقلیل یافته ھر سھم

گردش حساب سود (زیان) انباشته

۶٨٢,٠٨٨--٨۴٢,۶٣٧(٢٩٩,٢۶٩)سود (زیان) خالص

۶٨٩,٣٧٧٣۶٧,٢٨٩٨٨٣۶٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

٠٠٠٠تعدیالت سنواتی

۶٨٩,٣٧٧٣۶٧,٢٨٩٨٨٣۶٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

(٣۶٠,٠٠٠)(٨١)(٣۶٠,٠٠٠)(۶٨,۴٠٠)سود سھام  مصوب

٠--٠(۵٨٠,٠٠٠)تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

۴٠,٩٧٧٧,٢٨٩۴۶٢٧,٢٨٩سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

٠٠٠٠انتقال از سایر اقالم حقوق صاحبان سھام

۶٨٩,٣٧٧--٨۴٩,٩٢۶(٢۵٨,٢٩٢)سود قابل تخصیص

٠٠٠٠انتقال به اندوخته  قانوني 

٠٠٠٠انتقال به سایر اندوخته ھا

۶٨٩,٣٧٧--٨۴٩,٩٢۶(٢۵٨,٢٩٢)سود (زیان) انباشته  پايان  دوره

۵,۶٨۴--٧,٠٢٢(٢,۴٩۴)سود (زیان) خالص ھر سھم- ریال

١٢٠,٠٠٠١٢٠,٠٠٠٠١٢٠,٠٠٠سرمایه

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

فعالیت ھای عملیاتی

۶۶,۴٩٩--٧,٩٧٧(۵۵۶,٨٢٠)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- عادی

٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی- استثنایی

۶۶,۴٩٩--٧,٩٧٧(۵۵۶,٨٢٠)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(١٢,١٢٨)۶٨(٧,۵۴٣)(١٢,۶٣٩)سود پرداختی بابت استقراض

(۴٨,٠٨۶)--(٢١٠)٠سود سھام پرداختی

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ھا و سود پرداختی
بابت تأمین مالی

(١٢,۶٣٩)(٧,٧۵٣)۶٣(۶٠,٢١۴)

مالیات بر درآمد

٠--٠(۴۵٠)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت ھای سرمایه گذاری

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نگھداری شده برای فروش

(٣,۶٠٢)٢(٢,٢٣۵)(٢,٢٨٨)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ھای نامشھود

(١)٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ھای نامشھود 

٠٠٠٠تسھیالت اعطایی به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطایی به اشخاص

(٣,۶٠٣)٢(٢,٢٣۵)(٢,٢٨٨)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای سرمایه گذاری

٢٨,٣۵٣٢,۶٨٢(٢,٠١١)(۵٧٢,١٩٧)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھای تأمین مالی

فعالیت ھای تأمین مالی

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختی بابت خرید سھام خزانه

۵٧٠,٠٠٠٠٠وجوه دریافتی حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

۵٧٠,٠٠٠٠٠جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت ھای تأمین مالی



واقعی دوره منتھی بهشرح
١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعی دوره منتھی به
١٣٩٩/٠۶/٣١

درصد
تغییرات

واقعی سال مالی منتھی به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی شده

٩٢,۶٨٢(٢,٠١١)(٢,١٩٧)خالص افزایش (کاھش) در موجودی نقد

٧,١٣٩۴,۴۵٧۶٠۴,۴۵٧موجودی نقد در ابتدای دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

۴,٩۴٢٢,۴۴۶١٠٢٧,١٣٩موجودی نقد در پایان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدی

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١۴٠٠/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/٠۶/٣١ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطالعات واقعی دوره منتھی به ١٣٩٩/١٢/٣٠ دالیل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت خالصه سرمایه گذاریھا به تفکیک گروه صنعت

شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای
تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

استخراج
کانه ھاي

فلزي

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

فراورده
ھاي نفتي،

کک و
سوخت

ھسته اي

١١٠,٢٨٣١١,۶۴(١٠,٢٨٣)٠(١١,۶۴٠)(١٠,٢٨٣)٠٠٠٠٠٠٠٠١١٠,٢٨٣٠.٨٨(١.۶۴)٠٠٠

ماشین
آالت و

تجھیزات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵٠٠١۵٠٠٠٠٠۵٠٠٠.٠٨١۵٠٠٠.٠٣

شرکتھاي
چند رشته
اي صنعتي

٠٠٠٢۵,٧٧١٢۴,۶۶٠١٢۵,٧٧١٢۴,۶۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢۵,٧٧١۴.١١٢۵,٧٧١١.۴۴



شرح
سرمایه
گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

انتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دورهانتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای
تمام
شده

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

بھای
تمام
شده

درصد
به کل

تعداد
شرکت

بھای تمام
شده

درصد
به
کل

رايانه و
فعالیت ھاي
وابسته به

آن

٠٠٠٠٠٠٠٠١۶٠١۶١۶٠٠٠١۶٠

حمل و نقل
آبي

٠٠٠٠٠٠٠٠٣۵٨,٠٢٧٠٣۵٨,٠٢٧٣۵٨,٠٢٧۴.٩٩٠٠٣۵٨,٠٢٧٣.٢۴

تجارت
عمده

فروشي به
جز وسايل

نقلیه موتور

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

بانکھا و
موسسات

اعتباري

٠٠٠٩,٩٩۶٨,٠٨۴١٩,٩٩۶٨,٠٨۴٠٠٠٠٠٠٠٠٩,٩٩۶١.۵٩١٩,٩٩۶٠.۵۶

سیمان،
آھک و گچ

٠٠٠١٨,١٢١١۶,٣٨٠١١٨,١٢١١۶,٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٨,١٢١٢.٨٨١١٨,١٢١١.٠١

محصوالت
شیمیايي

٠٠٠٨٨,٩٢٣٩۶,۵٧۴٣٨٨,٩٢٣٩۶,۵٧۴٠٠٠٠٠٠٠٠٨٨,٩٢٣١۴.١۴٣٨٨,٩٢٣۴.٩٧

محصوالت
غذايي و

آشامیدني
به جز قند و

شکر

١٢۶٣,۶٧٨١٩٧,۶۴٠(٢۶٣,۶٧٨)(١٩٧,۶۴٠)٠٠٠٠٠٠٠٠١٢۶٣,۶٧٨٢٢.۶٩(٢۶٣,۶٧٨)(۴١.٩٣)٠٠٠

فلزات
اساسي

١٨۵,٨٢۴٩۵,۴٧٣(١۴,١٩١)(٣٢,٣١٣)٢٧١,۶٣٣۶٣,١۶٠٠٠٠٠٠١٨۵,٨٢۴٧.٣٩(١۴,١٩١)(٢.٢۶)٢٧١,۶٣٣۴

خودرو و
ساخت
قطعات

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

حمل ونقل،
انبارداري و

ارتباطات

١٧۴۴,٢٢۴٧٨۴,٨۶١٧٧٣,٧٢١۴۶١,٧٧۵١١,۵١٧,٩۴۵١,٢۴۶,۶٣۶١٢١٠١٢١٢٧۴۴,٢۴۵۶۴.٠۵٧٧٣,٧٢١١٢٣.٠٣٢١,۵١٧,٩۶۶٨۴.٧۶

۴١,١٠۴,٠٠٩١,٠٨٩,۶١۴۶٢٨,٣٨٠٣۶۵,٨٨٠٩١,٧٣٢,٣٨٩١,۴۵۵,۴٩۴۵۵٨,٠۵۴۵٠٠۶۵٨,۵۵۴٩١,١۶٢,٠۶٣١٠٠۶٢٨,٨٨٠١٠٠١۵١,٧٩٠,٩۴٣١٠٠جمع



میلیون ریال٢٧۶,٨٩٢ذخیره کاھش ارزش سرمايه گذاريھا

لطفا داليل مغايرت اطالعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطالعات انتھاي دوره ي دوره قبل را وارد نمايید

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای پذیرفته شده در بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
سھام

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

٠٠٠٠٢١,۶٢٠٠(٩۵,۴٧٣)(٨۵,٨٢۴)(۴,٣٠۴,۴٧٧)١۵,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠۴,٣٠۴,۴٧٧٨۵,٨٢۴٩۵,۴٧٣فوالد کاوه جنوب کیش

(٢٧١,٣٠٩)١,٩۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٢٩,۵٣٩,٣٨۶٧۴۴,٢٢۴٧٨۴,٨۶١٢٧,٩۶٢,٣١٧٧٧٣,٧٢١۴۶١,٧٧۵٢.٩۵١,۵١٧,٩۴۵١,٢۴۶,۶٣۶٢۶,٣٩٨٢١,۶٨٠خدمات دريايي تايد واتر خاورمیانه

٠٠٠٠٣,٧۴١٠(١١,۶۴٠)(١٠,٢٨٣)(۴٠٠,٠٠٠)١٣۴,٣۴١,٩٢٢١,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠١٠,٢٨٣١١,۶۴٠پااليش نفت بندرعباس

٢٠٧,١۶۶١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۵۵,٧۵٠٠مھندسي نصیر ماشین

٠٠٠٠۵٧,۴۶٠٠(١٩٧,۶۴٠)(٢۶٣,۶٧٨)(٣,۴٣٩,۶٢٢)٣۵٠,٠٠٠١,٠٠٠٣,۴٣٩,۶٢٢٢۶٣,۶٧٨١٩٧,۶۴٠نوش مازندران

(۵٣٧)۵٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١۶,۵۶٧١۶,٠٣٠٠١۶,۵۶٧١۶,٠٣٠١۶,۵۶٧١۶,٠٣٠فوالد خوزستان

سرمايه گذاري نفت و گاز و
پتروشیمي تامین

٨١,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢٨,١٠٠٢۶,١٢٠٠٢٨,١٠٠٢۶,١٢٠١۴,٠۵٠١٣,٠۶(١,٩٨٠)٠

٨۴,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩,٨٩٠٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١٨,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴٧,٠٧٠٠پتروشیمي جم

٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۴٣,٨٢٩٠نفت ايرانول

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٩٢,١۶٠٠پتروشیمي پارس

۶,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٣٧,۵٣٩۴۶,۴٣۴٠.٠١٣٧,۵٣٩۴۶,۴٣۴١٢۵,١٣٠١۵۴,٧٨٠٨,٨٩۵پتروشیمي پرديس

۵۵,۵٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢۶,۴١٠٠معدني وصنعتي چادر ملو

مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي
خلیج فارس

٢٨٧,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٢,١٠٠٠

٩,۶۴٠,١٧۶١,٠٠٠٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٢٨۴٢۴,٠٢٠٠.٠١٢٣,٢٨۴٢۴,٠٢٠٢٣,٢٨۴٢۴,٠٢٠٧٣۶صنايع شیمیايي ايران

١,۴٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٢,٩٣٠٠سیمان خوزستان

(٧,٩٣۶)١٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٣,٠٠٠,٠٠٠۵۵,٠۶۶۴٧,١٣٠٠.٠٣۵۵,٠۶۶۴٧,١٣٠١٨,٣۵۵١۵,٧١٠فوالد آلیاژي ايران

(١,١١١)١۴٢,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٢۵,٧٧١٢۴,۶۶٠٠٢۵,٧٧١٢۴,۶۶٠١٢,٨٨۶١٢,٣٣٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(١,٩١٢)٣٠,۴٢۵,٧٣۴١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠٩,٩٩۶٨,٠٨۴٠.٠١٩,٩٩۶٨,٠٨۴۴,٩٩٨۴,٠۴٢بانک اقتصاد نوين

(١,٧۴١)٢,۶۵٣,۵۶٠١,٠٠٠٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠١٨,١٢١١۶,٣٨٠٠.٠٨١٨,١٢١١۶,٣٨٠٩,٠۶١٨,١٩٠سیمان شرق



سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

انتھای دورهتغییراتابتدای دوره

تعداد
سھام

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

ارزش
بازار

درصد
مالکیت

بھای تمام
شده

ارزش
بازار

بھای تمام
شده ھر

سھم
(ریال)

ارزش
ھر

سھم
(ریال)

افزایش
(کاھش)

صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت
صندوق بازنشستگي کشوري

١١,٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩,٣۴١٠

(٢٧۶,٨٩۵)١,١٠۴,٠٠٩١,٠٨٩,۶١۴۶٢٨,٣٨٠٣۶۵,٨٨٠١,٧٣٢,٣٨٩١,۴۵۵,۴٩۴جمع

صورت وضعیت پورتفوی شرکتھای خارج از بورس

سرمایهنام شرکت
(میلیون

ریال)

ارزش اسمی ھر
سھم (ریال)

تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود وانتھای دورهتغییراتابتدای دوره
برنامه ھای آتی در شرکت ھای فرعی و وابسته تعداد

سھام
بھای
تمام
شده

تعداد
سھام

بھای
تمام
شده

درصد
مالکیت

بھای
تمام
شده

بھای تمام شده
ھر سھم (ریال)

۵۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠۵٣٩۶٠٠٠۶١١,١٣٢٠رھیاب رايانه گستر

بین المللي توسعه و عمران دريا
گستر منطقه آزاد انزلي

١٢,۵٠٠١,٠٠٠,٠٠٠١٢۵۴٠٠٠٠١۴٠٠٣,٢٠٠,٠٠٠٠

۶٢,٠٠٠١,٠٠٠١۶١۵٠٠٠۶١۵۶١۵,٠٠٠,٠٠٠٠حددريا

٢٧٠,٠٠٠١,٠٠٠٢,۴۶٣,٩٠۴۵٧,٠١٢٠٠٠.٩١۵٧,٠١٢٢٣,١٣٩کشتیراني اريا

خدمات دريايي و کشتیراني خط
دريا بندر

١۵٨,۴٣٨١,٠٠٠١,٠٠٠٢١٠٠٠٢١٢١,٠٠٠

۵٠٠١٠,٠٠٠٠٠۵٠,٠٠٠۵٠٠١٠٠۵٠٠١٠,٠٠٠ناظر کاران بنادر اروند

۵٨,٠۵۴۵٠٠۵٨,۵۵۴جمع

صورت ریز معامالت سھام تحصیل شده

تعدادنام شرکت
سھام

بھای تمام شده ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورس

١,۵٠٠,٠٠٠١۶,۵۶۶٢۴,٨۵٠٠فوالد خوزستان

٢,٠٠٠,٠٠٠١۴,٠۵٠٢٨,١٠٠٠سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین

٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٣۵٠٢٢,٧٠١٠ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١,٠٠٠,٠٠٠۴٢,۵۶٢۴٢,۵۶٢٠پتروشیمي جم

٢۵١,٩٠٠١٨,۴٠٨۴,۶٣٧٠فوالد کاوه جنوب کیش

٢۵٠,٠٠٠۴٢,۴۶۴١٠,۶١۶٠نفت ايرانول

۵٢,۵٩٠,٣٠۵٢۶,۶٠۵١,٣٩٩,٢١١٠خدمات دريايي تايد واتر خاورمیانه



تعدادنام شرکت
سھام

بھای تمام شده ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ بھای تمام شده خارج از بورسکل مبلغ بھای تمام شده پذیرفته شده در بورس

٣٠٠,٠٠٠١۵٣,١٣٣۴۵,٩۴٠٠پتروشیمي پارس

۵٠٠,٠٠٠١٢۵,١٣٠۶٢,۵۶۵٠پتروشیمي پرديس

١,٠٠٠,٠٠٠٢۴,۶٠۶٢۴,۶٠۶٠معدني وصنعتي چادر ملو

٧٠٠,٠٠٠١٠,١١۵٧,٠٨١٠مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١,٠٠٠,٠٠٠٢٣,٢٨۴٢٣,٢٨۴٠صنايع شیمیايي ايران

١,٢۵٠,٠٠٠٢٣,۵٢٠٢٩,۴٠١٠سیمان خوزستان

٣,٠٠٠,٠٠٠١٨,٣۵۵۵۵,٠۶۶٠فوالد آلیاژي ايران

١,٩۴١,۴٣٠١,١۴٢٢,٢١٩٠پااليش نفت بندرعباس

٢,١٠٠,٠٠٠١٢,٨٧٨٢٧,٠۴۵٠سرمايه گذاري تامین اجتماعي

٢,٠٠٠,٠٠٠۴,٩٩٨٩,٩٩۶٠بانک اقتصاد نوين

۵٠,٠٠٠١٠,٠٠٠٠۵٠٠ناظر کاران بنادر اروند

٢,٠٠٠,٠٠٠٩,٠۶٠١٨,١٢١٠سیمان شرق

صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي
کشوري

۵,٠٠٠,٠٠٠۴,٣٨٨٢١,٩۴٣٠

١,٨۵٩,٩۴۴۵٠٠جمع

توجه: در صورت تغییرات در سرمايه گذاري برخي از شرکتھا ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.

صورت ریز معامالت سھام واگذار شده

تعدادنام شرکت
سھام

بھای تمام شده ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ بھای تمام
شده

قیمت واگذاری ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ
واگذاری

سود(زیان)
واگذاری

۵٠٠,٠٠٠١۶,۵۶۶٨,٢٨٣١٨,۶۶۴٩,٣٣٢١,٠۴٩فوالد خوزستان

٢,٠٠٠,٠٠٠١١,٣۵٠٢٢,٧٠١١٢,۵٩۴٢۵,١٨٩٢,۴٨٨ھلدينگ توسعه معادن و فلزات

١,٠٠٠,٠٠٠۴٢,۵۶٢۴٢,۵۶٢۴٧,٨۶۵۴٧,٨۶۵۵,٣٠٣پتروشیمي جم

۴,۵۵۶,٣٧٧١٩,٨۵٣٩٠,۴۶١٢١,٢٧٢٩۶,٩٢٧۶,۴۶۶فوالد کاوه جنوب کیش

٢۵٠,٠٠٠۴٢,۴۶۴١٠,۶١۶۴٩,٢٨٠١٢,٣٢٠١,٧٠۴نفت ايرانول

٢۴,۶٢٧,٩٨٨٢۵,٣٩٧۶٢۵,۴٩٠٢۶,١٨٢۶۴۴,٨٣٢١٩,٣۴٢خدمات دريايي تايد واتر خاورمیانه

٣٠٠,٠٠٠١۵٣,١٣٣۴۵,٩۴٠١۶٨,٢۵٠۵٠,۴٧۵۴,۵٣۵پتروشیمي پارس

٢٠٠,٠٠٠١٢۵,١٣٠٢۵,٠٢۶١۶٣,١٣۵٣٢,۶٢٧٧,۶٠١پتروشیمي پرديس

١,٠٠٠,٠٠٠٢۴,۶٠۶٢۴,۶٠۶٢۴,٧٣٩٢۴,٧٣٩١٣٣معدني وصنعتي چادر ملو



تعدادنام شرکت
سھام

بھای تمام شده ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ بھای تمام
شده

قیمت واگذاری ھر سھم
(ریال)

کل مبلغ
واگذاری

سود(زیان)
واگذاری

٧٠٠,٠٠٠١٠,١١۵٧,٠٨١١٠,١٩۴٧,١٣۶۵۵مادر (ھلدينگ) صنايع پتروشیمي خلیج فارس

١,٢۵٠,٠٠٠٢٣,۵٢٠٢٩,۴٠١٢۵,٩٠۴٣٢,٣٨٠٢,٩٧٩سیمان خوزستان

٢,٣۴١,۴٣٠۵,٣٣٩١٢,۵٠٢۶,٠۴٩١۴,١۶۴١,۶۶٢پااليش نفت بندرعباس

(١٩)١٠٠,٠٠٠١٢,٧۴٠١,٢٧۴١٢,۵۵٠١,٢۵۵سرمايه گذاري تامین اجتماعي

(١٣٢,۶٢٢)٣,۴٣٩,۶٢٢٧۶,۶۵٩٢۶٣,۶٧٨٣٨,١٠١١٣١,٠۵۶نوش مازندران

صندوق سرمايه گذاري مديريت ثروت صندوق بازنشستگي
کشوري

۵,٠٠٠,٠٠٠۴,٣٨٨٢١,٩۴٣۴,٨٣٢٢۴,١۶٣٢,٢٢٠

(٧٧,١٠۴)١,٢٣١,۵۶۴١,١۵۴,۴۶٠جمع


