صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشزو
صورتهای مالی

شش ماهه منتهی به تاریخ  30مهرماه 1390

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

با احتسام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشزو مزبوط به سه ماهه منتهی به تاریخ 30مهزماه  1390که در اجزای مفاد بند  7ماده  57اساسنامه
صندوق بز اساس سوابك  ،مدارک واطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گزدیده به شزح سیز تقدیم می گزدد:

شماره صفحه

صَرت خالص داراییْا
 صَرت سَد ٍ سیاى

2
3

 صَرت گزدش خالص دارایی ّا

4

 یادداشتهای توضیحی :
الف .اطالعات کلی صٌذٍق

5

ب .هبٌای تْیِ صَرت ّای هالی

5

پ .خالصِ اّن رٍیِّای حسابذاری

6-7

ت .یادداضتّای هزبَط بِ اقالم هٌذرج در صَرتّای هالی ٍ سایز اطالعات هالی 8-22
ایي صَرتْای هالی در چارچَب استاًذاردّای حسابذاری ٍ با تَجِ بِ قَاًیي ٍ هقزرات ساسهاى بَرس اٍراق بْادار در رابطِ
با صٌذٍق ّای سزهایِ گذاری هطتزک تْیِ گزدیذُ است  .هذیزیت صٌذٍق سزهایِ گذاری هطتزک پیطزٍ بز ایي باٍر است
کِ ایي صَرتْای هالی بزای ارائِ تصَیزی رٍضي ٍهٌصفاًِ اس ٍضعیت ٍ عولکزد هالی صٌذٍق،در بزگیزًذُ ّوِ اطالعات هزبَط
بِ صٌذٍق ّ ،واٌّگ باٍاقعیتْای هَجَد ٍاثزات آًْا درآیٌذُ کِ بِ صَرت هعقَل درهَقعیت کًٌَی هی تَاى پیص بیٌی ًوَدُ
هی باضذ ٍ بِ ًحَ درست ٍبِ گًَِ کافی در ایي صَرتْای هالی افطا گزدیذُ اًذ .
صَرتْای هالی در تاریخ  1390/08/29بِ تاییذ هذیز صٌذٍق رسیذُ است.

ارکاى صٌذٍق

ضخص حقَقی

هذیز صٌذٍق

ضزکت کارگشاری هفیذ

هتَلی صٌذٍق

هَسسِ حسابزسی هتیي خزدهٌذ (حسابذاراى رسوی)

ضاهي صٌذٍق

باًک کطاٍرسی

ًوایٌذُ

اهضا

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک پیطشو
غوست خالع داساییها
دس تاسیخ  30مهشماه ماه 1390

یادداشت

دارایی ّا

1390/07/30
زیال

سسمایٍگرازی دز سُام ي حك تقدم

5

320,598,113,613

سسمایٍگرازی دزسایس ايزاق بُادازبادزآمد ثابت یا علی الحساب

6

26,293,487,070

سسمایٍ گرازی دز سپسدٌ باوکی ي گًاَی سپسدٌ باوکی

7

0

جازی کازگصازان

8

234,841,866

حسابُای دزیافتىی

9

11,364,228,086

سایسدازاییُا

10

253,127,948

مًجًدی وقد

11

1,253,155,161

359,996,953,744

جمع دازاییَا

بذّی ّا
بدَی بٍ ازکان صىديق

12

3,817,236,012

بدَی بٍ سسمایٍ گرازان

13

437,227,613

سایس حسابُای پسداختىی يذخایس

14

689,739,982

جمع بدَیَا

4,944,203,607

خالص دازاییَا

355,052,750,137

تعداد ياحدَای سسمایٍگرازی

337,104

خالص دازاییَای َس ياحد سسمایٍگرازی

1,053,244

یادداضتْای تَضیحی ّوزاُ ،بخص جذایی ًاپذیز صَرتْای هالی هیباضذ.
2

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک پیطشو
غوست سود و صیان
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

یادداضت

1390/07/30
زیال

دزآمدَا:
سًد (شیان) فسيش ايزاق بُاداز

16

()8,515,954,191

سًد (شیان) تحقك ویافتٍ وگُدازی ايزاق بُاداز

17

2,064,574,558

سًد سُام

18

23,724,568,174

سًد ايزاق بُادازبا دزآمد ثابت یا علی الحساب

19

7,866,671,049

25,139,859,590

جمع دزآمدَا

َصیىٍَا:
َصیىٍ کازمصد ازکان

20

6,366,846,884

سایس َصیىٍَا

21

711,506,835

جمع َصیىٍَا

7,078,353,719

سًد (شیان) خالص

18,061,505,871

باشدٌ سسمایٍ گرازی دز پایان ديزٌ بساساس NAV

5%

یادداضتْای تَضیحی ّوزاُ ،بخص جذایی ًاپذیز صَرتْای هالی هی باضذ.
3

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک پیطشو
غوست گشدش خالع داساییها
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه1390

1390/07/30

یادداشت
تعداد ياحدَای
سسمایٍ گرازی

زیال

ياحدَای سسمایٍگرازی صادز شدٌ طی ديزٌ

36,488

36,488,000,000

ياحدَای سسمایٍگرازی ابطال شدٌ طی ديزٌ

()171,944

()171,944,000,000
18,061,505,871

سًد(شیان)خالص
تعدیالت

22

خالص دازایی َا(ياحدَای سسمایٍ گرازی)دزپایان ديزٌ

472,447,244,266
()135,456

355,052,750,137

یادداضتْای تَضیحی ّوزاُ ،بخص جذایی ًاپذیز صَرتْای هالی هی باضذ.
4

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک" پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

 -5سشمایه گزاسی دس سهام وحك تقذم
 -5-1سشمایه گزاسی دس سهام وحك تقذم ضشکتهای پزیشفته ضذه دس بوسس یا فشابوسس به تفکیک غنعت به ضشح صیش است:

1390/07/30

غنعت

نام ضشکت سشمایهپزیش

فطاتَضس

تاًىْا ٍ هَسسات اعتثاضی

هراتطات

استرطاج واًِ ّای فلعی

ضیال

ضیال

زضصس

پتطٍضیوی پطزیس

45,118,474,978

37,248,744,767

12.53%

سطهایِ گصاضی هسىي ضوال ضطق

322,090,408

333,071,310

0.09%

اضتثاطات سیاض ایطاى

44,096,962,795

44,222,987,558

12.25%

89,537,528,181

81,804,803,635

24.87%

تاًه واض آفطیي

2,576,919,379

2,525,530,191

0.72%

تاًه هلت

42,622,949,831

42,379,033,659

11.84%

تاًه تجاضت

2,095,052,510

1,787,357,357

0.58%

تاًه صازضات ایطاى

12,215,000,820

13,875,246,465

3.39%

تاًه سیٌا

727,279,266

626,697,776

0.20%

پست تاًه

1,196,834,472

1,202,273,095

0.32%

61,434,036,278

62,396,138,543

17.05%

54,165,490,854

55,757,576,577

15.05%

54,165,490,854

55,757,576,577

6,565,894,493
23,824,832,994
3,597,279,142
11,540,640,373
2,115,553,688
47,644,200,690

7,732,471,308
19,980,639,413
3,994,520,862
13,838,002,117
2,505,925,518
48,051,559,218

1.82%
6.62%
1.00%
3.21%
0.59%
13.24%

فَالز هثاضوِ اصفْاى

5,366,634,351

5,061,636,471

1.49%

ضطوت هلی صٌایع هس ایطاى

456,886,790

632,956,408

0.13%

والسیویي

5,098,422,102

5,936,996,162

1.42%

فَالز ذَظستاى

10,622,434,692

10,698,745,510

2.95%

حك تمسم ضطوت هلی صٌایع هس ایطاى

2,056,132,222

2,270,880,944

0.57%

فَالز آلیاغی ایطاى

2,232,290,532

3,007,990,160

0.62%

25,832,800,689

27,609,205,655

7.18%

هراتطات ایطاى

هعسًی ٍ صٌعتی چازض هلَ
حك تمسم سٌگ آّي گل گْط

سطهایِ گصاضی تَسعِ هعازى ٍ فلعات

سٌگ آّي گل گْط
تَسعِ هعازى ضٍی ایطاى

فلعات اساسی

خالع اسصش فشوش

بهای تمام ضذه

دسغذبه کل داسییها

8

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک" پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390
1390/07/30

غنعت

نام ضشکت سشمایهپزیش

ضطوتْای چٌس ضضتِ ای صٌعتی

سطهایِ گصاضی اهیس

7,199,150,540

سطهایِ گصاضی تاظًطستگی وطَضی

3,476,025,425

3,243,571,512

سطهایِ گصاضی غسیط

7,100,096,246

7,020,787,916

1.97%

17,775,272,211

17,384,359,428

4.94%

11,428,745,486

10,652,577,742

3.17%

11,428,745,486

10,652,577,742

3.17%

4,509,187,802

6,108,025,344

1.25%

4,509,187,802

6,108,025,344

1.25%

2,648,911,446

0.74%
0.08%

خالع اسصش فشوش

بهای تمام ضذه

دسغذبه کل داسییها

ضیال

ضیال

زضصس

7,120,000,000

2.00%
0.97%

ٍاسطِ گطی ّای هالی

تاًه اًصاض

ذسهات فٌی ٍ هٌْسسی

هسیطیت پطٍغُ ّای ًیطٍگاّی ایطاى

هحصَالت ضیویایی

پتطٍضیوی ذاضن

2,669,544,783

پتطٍضیوی اضان

279,427,595

294,447,293

2,948,972,378

2,943,358,739

0.82%

2,156,674,454

2,337,879,716

0.60%

2,156,674,454

2,337,879,716

0.60%

1,755,751,671

1,967,710,923

0.49%

1,755,751,671

1,967,710,923

0.49%

1,072,159,751

1,106,592,427

0.30%

1,072,159,751

1,106,592,427

0.30%

337,293,168

413,751,108

0.09%

337,293,168

413,751,108

0.09%

320,598,113,613

318,533,539,055

74.00%

ذَزضٍ ٍ ساذت لطعات

ایطاى ذَزضٍ

سطهایِ گصاضیْا

سطهایِ گصاضی سپِ

استرطاج ًفت ٍ گاظ ذام

حفاضی ضوال

ساذت هحصَالت فلعی

صٌایع آشض آب

جمـــــــــــــــع:

9

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک" پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390
 -6سشمایه گزاسی دس سایش اوساق بهاداس با دسآمذ ثابت یا علی الحساب:
سطهایِ گصاضی زض اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت یا علی الحساب تِ ضطح ظیط است:
تاضید
سطضسیس

ًطخ سَز

تاًه هسىي

94/10/05

17

ٍاسط هالی اسفٌس

94/03/28

17.5

ذالص

زضصس اظ

هثلغ

سَز

اضظش

ول

اسوی

هتعلمِ

فطٍش

زاضایی ّا

8,374,421,418

101,007,629

8,475,429,047

2.35%

17,585,793,539

286,797,168

17,872,590,707

4.96%

25,960,214,957

387,804,797

26,348,019,754

7.32%

شذیطُ تطگطت سَز اٍضاق هطاضوت

)(10,769,134

سَز(ظیاى) ًاضی اظ تغیط لیوت اٍضاق هطاضوت

)(38,681,496

ّعیٌِ تٌعیل اٍضاق

)(5,082,054
25,960,214,957

 -7سشمایه گزاسی دس گواهی سپشده بانکی

10

333,272,113

26,293,487,070

7.30%

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

 -8جاسی کاسگضاسان
جازی کازگصازان بٍ تفکیک َس کازگصاز بٍ شسح شیس است:
1390/07/30
گسدش
بدَکاز

ماودٌ
ابتدای ديزٌ

ماودٌ
پایان ديزٌ

گسدش
بستاوکاز

نام شرکت کارگزاری
کازگصازی مفید
جمع

969,556,544,995
969,556,544,995

0

234,841,866
234,841,866

()969,321,703,129
()969,321,703,129

 -9حسابهای دسیافتنی
حسابّای زضیافتٌی تِ تفىیه تِ ضطح ظیطاست:
تاضید سطضسیس

هثلغ (ضیال)

ًطخ

زضصس اظ ول زاضایی ّا

سَز سپطزُ ّای تاًىی:
تاًه هلت ضعثِ هیساى ّفت تیط ضواضُ حساب 3300090000

9%

25,208,905

0.01%

تاًه هلت ضعثِ هیساى ّفت تیط ضواضُ حساب 27/32785369

9%

24,716

0.00%

36,716

0.00%

25,270,337

0.01%

تاًه وطاٍضظی ضعثِ لائن همام فطاّاًی ضواضُ حساب 710500

)(4,256

تٌعیل سَز تاًىی

25,266,081

0.01%

1390/07/30
تٌعیل ًطسُ

ًطخ تٌعیل

هثلغ تٌعیل ضسُ

تٌعیل ضسُ

ضیال

زضصس

ضیال

ضیال
25,266,081

سَز سپطزُ ّای تاًىی:
حساب ّای زضیافتٌی اظ سطهایِ گصاضاى

11,577,991

سَز سْام زضیافتٌی

11,665,962,130

11,577,991
20

11,677,540,121

()338,578,116

11,327,384,014

()338,578,116

11,364,228,086

-10سایش داسائیها
1390/07/30

هراضج تأسیس ٍآتًَواى

هاًسُ زض اتتسای سال

هراضج اضافِ ضسُ طی سال

استْالن سال هالی

هاًسُ زضپایاى سال هالی

ضیال

ضیال

ضیال

ضیال

0

403,580,000

()150,452,052

253,127,948

0

403,580,000

()150,452,052

253,127,948

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

11
سـایط زاضاییْا ضاهـل آى ترص اظ هراضج تأسیس صٌسٍق ٍ تطگعاضی هجاهع ٍآتًَواى ًطم افـعاض صـٌسٍق هیتاضس وِ تا تاضیـد تـطاظًاهـِ هستْله ًطسُ ٍتِ عٌَاى زاضایی
تِ سالّای آتی هٌتمل هیضَز .تط اساس هازُ  37اساسٌاهِ  ،هراضج تاسیس طی زٍضُ فعالیت صٌسٍق یا ظطف هست 5سال ّط وسام ووتط تاضس تِ صَضت ضٍظاًِ هستْله ضسُ
ٍهراضج تطگعاضی هجاهع ًیع پس اظ تطىیل هجوع اظ هحل زاضاییْای صٌسٍق پطزاذت ٍظطف هست یىسال یا تاپایاى زٍضُ فعالیت صٌسٍق ّط وسام ووتط تاضس  ،هستْله
هی ضَز .زض ایي صٌسٍق هست ظهاى استْالن هراضج تاسیس  5سال هی تاضس .

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک"پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به  30مهشماه 1390
-11موجودی نقذ
هَجَزی ًمس صٌسٍق زضتاضید تطاظًاهِ تِ ضطح ظیط است:
1390/07/30
ضیال
تاًه وطاٍضظی ضعثِ لائن همام فطاّاًی 710500

225,003,083

تاًه هلت ضعثِ ّفت تیط ـ 3300090000

1,023,135,675

تاًه هلت ضعثِ ّفت تیط 32785369/27

5,016,403
1,253,155,161

 -12بذهی به اسکان غنذوق
تسّی تِ اضواى صٌسٍق زض تاضید تطاظًاهِ تِ ضطح ظیط است:
1390/07/30
ضیال
هسیط

2,228,960,996

هتَلی

86,759,462

ضاهي

1,461,625,158

حساتطس

39,890,396

جوع

3,817,236,012

12

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک" پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390
-13بذهی به سشمایه گزاسان
تسّی تِ سطهایِ گصاضاى هتطىل اظ الالم ظیط است :
1390/07/30
ضیال
تاتت زضذَاست صسٍض

383,130,000

تاتت زضذَاست اتطال

47,555,014

تاتت ح پطزاذتٌی تاتت تفاٍت هثلغ ٍاضیع ٍصسٍض6,542,599
437,227,613

 -14سایش حسابهای پشداختنی ورخایش
سایط حساتْای پطزاذتٌی ٍشذایط زض تاضید تطاظًاهِ تِ ضطح ظیط هی تاضس:
1390/07/30
ضیال
ٍاضیع ًاهطرص

358,366,120

شذیطُ تصفیِ

331,373,862
689,739,982

 -15خالع داساییها
ذالص زاضاییْا زض تاضید تطاظًاهِ تِ تفىیه ٍاحسّای سطهایِ گصاضی عازی ٍهوتاظ تِ ضطح شیل هی تاضس:
1390/07/30
ضیال

تعساز
ٍاحسّای سطهایِ گصاضی عازی

327,104

344,520,310,589

ٍاحسّای سطهایِ گصاضی هوتاظ

10,000

10,532,439,548

جوع

337,104

355,052,750,137
13

صندوق سزمایه گذاری مشتزک" پیشزو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای شش ماهه منتهی به تاریخ  30مهزماه 1390

 -16سود (صیان) فشوش اوساق بهاداس

سًد (شیان) حاصل اش فسيش سُام شسکتُای پریسفتٍ شدٌ دز بًزس یا فسابًزس
سًد (شیان) واشی اش فسيش حك تقدم
سًد يشیان واشی اش فسيش ايزاق مشازکت

1390/07/30
یادداشت
زیال
()8,429,248,675
16-1
)47,401,060( 16-2
)39,304,456( 16-3

()8,515,954,191
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غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

 -16-2سًد (شیان) واشی اش فسيش حك تقدم بٍ شسح شیس است:
1390/07/30

زدیف

حك تقدم

1

ت -سىگ آَه گل گُس

2

ت-شسکت ملی صىایع مس ایسان

تعداد

100,000
150,000

جوع

ازشش دفتسی
زیال

بُای فسيش
زیال

مالیات
زیال

کازمصد
زیال

سًد (شیان) فسيش
زیال

519,300,000
537,101,164

()470,205,132
()622,726,723

()2,747,097
()2,841,264

()2,596,502
()2,685,506

43,751,269
()91,152,329

1,056,401,164

()1,092,931,855

()5,588,361

()5,282,008

()47,401,060

 -16-3سًد (شیان) واشی اش فسيش ايزاق مشازکت بٍ شسح شیس است:
1390/07/30

زدیف

حك تقدم
باوک کشايزشی ایسان
باوک مسکه
شسکت ياسط بُمه (ذماَان)1
ياسط مالی اسفىد
ياسط مالی فسيزدیه (ذسامید)

تعداد

10,000
20,000
2,680
9,120
2,700

بُای فسيش
زیال

ازشش دفتسی
زیال

کازمصد
زیال

44,547,162,500

()44,551,987,453

()34,479,503

10,000,000,000
20,000,226,500
2,683,256,000
9,155,040,000
2,708,640,000

جوع

()10,007,260,000
()20,014,520,000
()2,681,945,680
()9,144,764,458
()2,703,497,315

 -17سود (سیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
1390/07/30

زیال
سًد (شیان) تحقك ویافتٍ وگُدازی ايزاق بُاداز

2,064,574,558
2,064,574,558
17

()7,740,000
()15,480,174
()2,076,840
()7,086,001
()2,096,488

0
0
0
0
0
0

مالیات
زیال

سًد (شیان) فسيش
زیال

()15,000,000
()29,773,674
()766,520
3,189,541
3,046,197

()39,304,456

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه1390
 -18سود سهام
1390/07/30
ًام ضطوت

تاضید تطىیل هجوع

تعساز سْام هتعلمِ زض

سَز هتعلك تِ ّط

جوع زضآهس سَز سْام-

ظهاى هجوع

سْن

ضیال

ظاهیاز

1390/04/06

14

520

7,280

ّعیٌِ تٌعیل-ضیال
()349

ذالص زضآهس سَز سْام-
ضیال
6,931

هراتطات ایطاى

1390/02/18

6,792,607

430

2,920,821,010

0

2,920,821,010

هسیطیت پطٍغُ ّای ًیطٍگاّی ایطاى

1390/04/12

2,344,912

138

324,410,350

0

324,410,350

ضطوت هلی صٌایع هس ایطاى

1390/04/16

502,998

1,789

900,000,000

0

900,000,000

پاضس ذَزضٍ

1390/04/25

3,187,450

61

193,959,550

0

193,959,550

گطٍُ تْوي

1390/03/08

8,124,416

166

1,347,366,100

هعسًی ٍ صٌعتی چازض هلَ

1390/03/31

892,803

600

535,681,800

سٌگ آّي گل گْط

1390/03/31

4,314,582

1,400

6,040,414,800

فَالز هثاضوِ اصفْاى

1390/02/21

8,278,977

310

2,568,199,800

فَالز ذَظستاى

1390/04/25

2,062,858

900

1,856,572,200

()60,635,000
0
()241,489,492
0
()31,992,628

1,286,731,100
535,681,800
5,798,925,308
2,568,199,800
1,824,579,572

پتطٍضیوی اضان

1390/02/21

1,274,587

650

828,481,550

0

828,481,550

تاًه هلت

1390/04/30

19,300,000

80

1,544,000,000

0

1,544,000,000

تاًه تجاضت

1390/04/29

1,174,637

50

58,731,850

()4,460,647

54,271,203

تاًه صازضات ایطاى

1390/04/25

10,000,000

34

340,000,000

0

340,000,000

اضتثاطات سیاض ایطاى

1390/02/06

800,000

5,000

4,000,000,000

0

4,000,000,000

فَالز آلیاغی ایطاى

1390/04/15

1,860,000

325

18

604,500,000
24,063,146,290

0
()338,578,116

604,500,000
23,724,568,174

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ 30مهشماه1390
 -19-2سَز سپطزُ تاًىی تِ ضطح ظیط هی تاضس:
1390/07/30
تاضید سطهایِ گصاضی

تاضید سطضسیس

سپشده بانکی:

ًطخ سَز
زضصس

ّعیٌِ تٌعیل
ضیال

سَز
ضیال

سَز
ضیال

سَز سپطزُ تاًه وطاٍضظی

1390/01/23

6

151,659,799

151,659,799

سَز سپطزُ تاًه هلت

1390/01/23

6

706,486,724

706,486,724

سَز سپطزُ تاًه هلت

1390/01/18

6

32,173,957

()4,256

32,169,701

890,320,480

()4,256

890,316,224

گواهی سپشده بانکی:
تاًه وطاٍضظی ایطاى

1389/04/20

1390/08/18

15

65,753,425
65,753,425

جوع ول:

65,753,425
0

65,753,425

956,069,649
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غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390
-20هضینه کاسمضد اسکان
ّعیٌِ واضهعز اضواى تِ ضطح ظیطاست :
1390/07/30
ضیال
هسیط صٌسٍق

3,573,768,634

هتَلی

165,867,931

ضاهي

2,587,319,923

حساتطس

39,890,396

6,366,846,884
 -21سایش هضینهها
1390/07/30
ضیال
ّعیٌِ تصفیِ

331,373,862

ّعیٌِ تاسیس

55,056,930

ّعیٌِ ًگْساضی اٍضاق تْازاض

33,430,329

ّعیٌِ آتًَواى

95,395,123

ّعیٌِ تطگطت سَز گَاّی تاًىی

0

ّعیٌِ تطگطت سَز اٍضاق هطاضوت

196,225,058

سایطّعیٌِ ّا
ّعیٌِ واضهعز تاًىی

25,533

711,506,835
 -22تعذیالت
1390/07/30
ضیال
تعسیالت ًاضی اظ صسٍض ٍاحسّای سطهایِ گصاضی
تعسیالت ًاضی اظ اتطال ٍاحسّای سطهایِ گصاضی

519,706,874,474
()47,259,630,208
472,447,244,266
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غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ  30مهشماه 1390

 -23تعهذات و بذهیهای احتمالی
زض تاضید تطاظًاهِ صٌسٍق ّیچ گًَِ تسّی احتوالی ًساضز.
 -24سشمایه گزاسی اسکان واضخاظ وابسته به آنها دس غنذوق
1390/07/30
ًام
ضطوت واضگعاضی هفیس

ًَع ٍاحسّای سطهایِ

تعساز ٍاحسّای سطهایِ

گصاضی

گصاضی

زضصس توله

9,000

90.0%

ًَع ٍاتستگی

سْام هوتاظ

هسیط صٌسٍق

یَسف یَسفیاى

عازی

50

ضحین صازلی زهٌِ

عازی

50

هحوستالطغطٍی ًرجَاًی

عازی

50

 -25معامالت با اسکان و اضخاظ وابسته به آنها دس غنذوق
هاًسُ طلة
ططف هعاهلِ
ضطوت واضگعاضی هفیس

ًَع ٍاتستگی
هسیط صٌسٍق

هَضَع هعاهلِ

اضظش هعاهلِ-ضیال

ذطیس ٍ فطٍش سْام

1,938,878,248,124

 -26سویذادهای بعذ اص تاسیخ تشاصنامه
زض زٍضُ تعس اظ تاضید تطاظًاهِ تا تاضید تصَیة صَضتْای هالی ،ضٍیساز تا اّویتی وِ هستلعم تعسیل الالم صَضتْای هالی ٍ یا افطا زض
یاززاضتْای ّوطاُ تاضس ،ضخ ًسازُ است.

22

(تسّی)ضیال
234,841,866

