
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/11/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 723549شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

171,716حمل و نقل آبي 57,01287,9340)16,218(157,01221,015021,015358,0274.7303 0.0058,0274.75

1210,745محصولت غذايي و آشاميدني به جز قند و شکر 411,724301,703)88,970()90,958(1322,754000001411,72433.58)88,970(1 2,227.59322,75426.41

00رايانه و فعاليت هاي وابسته به آن 00000016016160.0001 0.0060.00

399,009فلزات اساسي 147,954126,808)37,112()27,799(2110,842000003147,95412.07)37,112(2 929.19110,8429.07

00خودرو و ساخت قطعات 10000100000010.0000 0.0010.00

2702,929حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات 608,373638,942122,08863,9872730,461000002608,37349.62122,0882 )3,056.79(730,46159.77

71,084,399جمع سرمايه گذاری در سهام 1,225,0641,155,387)3,994()70,988(61,221,07031,021031,021101,226,085100)3,994(9 1001,222,091100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 136671 میلیون ریال 

14 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/11/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 723549شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

)27,545(1,950,0001,00024,192,086608,3521.49730,440702,89525,20024,250خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه 122,08863,983 638,9124,793,293

)112,009(350,0001,0004,387,783411,7240.98322,754210,74593,83461,270نوش مازندران )88,970()90,958( 301,703)948,161(

)7,225(15,000,0001,0004,300,00085,9380.0385,82478,59919,93818,260فولد کاوه جنوب کيش )114(6,015 72,5844,477

270,0001,0002,463,90457,0120.9157,01271,71623,13929,10714,704شرکت کشتيراني آريا 0)16,218( 87,9340

)4,608(650,0001,000500,00025,0180.0825,01820,41050,03640,820گروه صنعتي سپاهان 0980 19,4300

158,4381,0001,000210.00213421,00034,91813خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر 04 300

)1(207,1661,000010.0010055,750مهندسي نصير ماشين 00 00

100,0001,000300,00036,9980.00000115,9800صنعت روي زنگان )36,998()34,794( 34,794)300,000(

)136,671.00(1,225,0641,221,0701,084,399جمع )3,994()70,988( 1,155,387

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

62,0001,0001615000.00615615,000,000حددريا

12,5001,000,000125400001.004003,200,000بين المللي توسعه و عمران دريا گستر منطقه آزاد انزلي

550,00010,0005396000.00611,132رهياب رايانه گستر

1,02101,021جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/11/30 
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صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهاي تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهاي تمام شده پذیرفته شده در بورس بهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

18,5802,7870فولد كاوه جنوب كیش

25,470122,0880خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه

124,8750جمع

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

)46(19,9342,90119,6182,855فولد كاوه جنوب كیش

)3,495(123,32636,998111,67633,503صنعت روي زنگان

)28,068(93,83488,97064,23160,902نوش مازندران

)31,609(128,86997,260جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
120,000 میلیون ریال 

1399/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1399/11/30 

569936 كد صنعت: وفتخار)وافتخار(سرمایه گذاري افتخار سهام نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 723549شماره اطلعیه :

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار 

شده و سال مالی شناسایی درآمد

درآمد نقدی هر سهم )ریال( درآمد هر سهم )ریال( درصد مالکیت سرمایه )م.ریال( تعداد سهام در تاریخ 

مجمع
تاریخ برگزاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر

مجمع
نام شرکت

1399/12/30

ارزش اسمی هر 

سهم

*

 * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتهاي فرعی و وابسته است كه تاریخ برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالی شركت سرمایه 

گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري ، درامد مذكور در صورتهاي مالی سال مالی گذشته شركت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه

0

0

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1399/11/30

1399/11/30

44 از


