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 احتشام
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

یادداضت

دارایی ّا

1390/07/30
سیال

سشهایِگزاسی دس سْام ٍ حك تقذم

5

320,598,113,613

سشهایِگزاسی دسسایش اٍساق بْاداسبادسآهذ ثابت یا علی الحساب

6

26,293,487,070

سشهایِ گزاسی دس سپشدُ باًکی ٍ گَاّی سپشدُ باًکی

7

0

جاسی کاسگضاساى

8

234,841,866

حسابْای دسیافتٌی

9

11,364,228,086

سایشداساییْا

10

253,127,948

هَجَدی ًقذ

11

1,253,155,161

359,996,953,744

جوع داساییّا

بذّی ّا
بذّی بِ اسکاى صٌذٍق

12

3,817,236,012

بذّی بِ سشهایِ گزاساى

13

437,227,613

سایش حسابْای پشداختٌی ٍرخایش

14

689,739,982

جوع بذّیّا

4,944,203,607

خالص داساییّا

355,052,750,137

تعذاد ٍاحذّای سشهایِگزاسی

337,104

خالص داساییّای ّش ٍاحذ سشهایِگزاسی

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
سیال

دسآهذّا:
سَد (صیاى) فشٍش اٍساق بْاداس

16

()8,515,954,191

سَد (صیاى) تحقك ًیافتِ ًگْذاسی اٍساق بْاداس

17

2,064,574,558

سَد سْام

18

23,724,568,174

سَد اٍساق بْاداسبا دسآهذ ثابت یا علی الحساب

19

7,866,671,049

25,139,859,590

جوع دسآهذّا

ّضیٌِّا:
ّضیٌِ کاسهضد اسکاى

20

6,366,846,884

سایش ّضیٌِّا

21

711,506,835

جوع ّضیٌِّا

7,078,353,719

سَد (صیاى) خالص

18,061,505,871

باصدُ سشهایِ گزاسی دس پایاى دٍسُ بشاساس 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

یادداضت
تعذاد ٍاحذّای
سشهایِ گزاسی
واحدهای سزمایهگذاری صادر شده اول دوره

سیال

0

ٍاحذّای سشهایِگزاسی صادس ضذُ طی دٍسُ

554,262

554,262,000,000

ٍاحذّای سشهایِگزاسی ابطال ضذُ طی دٍسُ

()217,158

()217,158,000,000
18,061,505,871

سَد(صیاى)خالص
تعذیالت

22

خالص داسایی ّا(ٍاحذّای سشهایِ گزاسی)دسپایاى دٍسُ

()112,755,734
337,104

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

فطاتٛضس

تا٘ىٟا ٛٔ ٚسسات اعتثاضی

ٔراتطات

استرطاج وا٘ٞ ٝای فّعی

ضیاَ

ضیاَ

زضصس

پتطٚضیٕی پطزیس

45,118,474,978

37,248,744,767

12.53%

سطٔایٌ ٝصاضی ٔسىٗ ضٕاَ ضطق

322,090,408

333,071,310

0.09%

اضتثاطات سیاض ایطاٖ

44,096,962,795

44,222,987,558

12.25%

89,537,528,181

81,804,803,635

24.87%

تا٘ه واض آفطیٗ

2,576,919,379

2,525,530,191

0.72%

تا٘ه ّٔت

42,622,949,831

42,379,033,659

11.84%

تا٘ه تجاضت

2,095,052,510

1,787,357,357

0.58%

تا٘ه صازضات ایطاٖ

12,215,000,820

13,875,246,465

3.39%

تا٘ه سیٙا

727,279,266

626,697,776

0.20%

پست تا٘ه

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%

فٛالز ٔثاضو ٝاصفٟاٖ

5,366,634,351

5,061,636,471

1.49%

ضطوت ّٔی صٙایع ٔس ایطاٖ

456,886,790

632,956,408

0.13%

واِسیٕیٗ

5,098,422,102

5,936,996,162

1.42%

فٛالز ذٛظستاٖ

10,622,434,692

10,698,745,510

2.95%

حك تمسْ ضطوت ّٔی صٙایع ٔس ایطاٖ

2,056,132,222

2,270,880,944

0.57%

فٛالز آِیاغی ایطاٖ

2,232,290,532

3,007,990,160

0.62%

25,832,800,689

27,609,205,655

7.18%

ٔراتطات ایطاٖ

ٔعس٘ی  ٚصٙعتی چازض ّٔٛ
حك تمسْ س ًٙآٌٟ ٌُ ٗٞط

سطٔایٌ ٝصاضی تٛسعٔ ٝعازٖ  ٚفّعات

س ًٙآٌٟ ٌُ ٗٞط
تٛسعٔ ٝعازٖ ضٚی ایطاٖ

فّعات 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

ضطوتٟای چٙس ضضت ٝای صٙعتی

سطٔایٌ ٝصاضی أیس

7,199,150,540

سطٔایٌ ٝصاضی تاظ٘طستٍی وطٛضی

3,476,025,425

3,243,571,512

سطٔایٌ ٝصاضی 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

ضیاَ

ضیاَ

زضصس

7,120,000,000

2.00%
0.97%

ٚاسطٌ ٝطی ٞای ٔاِی

تا٘ه ا٘صاض

ذسٔات فٙی ٟٙٔ ٚسسی

ٔسیطیت پطٚغٞ ٜای ٘یطٌٚاٞی ایطاٖ

ٔحصٛالت ضیٕیایی

پتطٚضیٕی ذاضن

2,669,544,783

پتطٚضیٕی 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%

ذٛزض ٚ ٚساذت لطعات

ایطاٖ ذٛزضٚ

سطٔایٌ ٝصاضیٟا

سطٔایٌ ٝصاضی سپٝ

استرطاج ٘فت ٌ ٚاظ ذاْ

حفاضی ضٕاَ

ساذت ٔحصٛالت فّعی

صٙایع 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:
سطٔایٌ ٝصاضی زض اٚضاق تٟازاض تا زضآٔس ثاتت یا عّی اِحساب ت ٝضطح ظیط است:
تاضید
سطضسیس

٘طخ سٛز

تا٘ه ٔسىٗ

94/10/05

17

ٚاسط ٔاِی اسفٙس

94/03/28

17.5

ذاِص

زضصس اظ

ٔثّغ

سٛز

اضظش

وُ

اسٕی

ٔتعّمٝ

فطٚش

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%

شذیط ٜتطٌطت سٛز اٚضاق ٔطاضوت

)(10,769,134

سٛز(ظیاٖ) ٘اضی اظ تغیط لیٕت اٚضاق ٔطاضوت

)(38,681,496

ٞعی ٝٙتٙعیُ اٚضاق

)(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
جاسی کاسگضاساى بِ تفکیک ّش کاسگضاس بِ ضشح صیش است:
1390/07/30
نام شزکت کارگزاری
کاسگضاسی هفیذ

هاًذُ

گشدش

گشدش

هاًذُ

ابتذای دٍسُ

بذّکاس

بستاًکاس

پایاى دٍسُ

0

جمع

969,556,544,995

()969,321,703,129

234,841,866

969,556,544,995

()969,321,703,129

234,841,866

 -9حسابهای دسیافتنی
حسابٞای زضیافتٙی ت ٝتفىیه ت ٝضطح ظیطاست:
تاضید سطضسیس

ٔثّغ (ضیاَ)

٘طخ

زضصس اظ وُ زاضایی ٞا

سٛز سپطزٞ ٜای تا٘ىی:
تا٘ه ّٔت ضعثٔ ٝیساٖ ٞفت تیط ضٕاض ٜحساب 3300090000

9%

25,208,905

0.01%

تا٘ه ّٔت ضعثٔ ٝیساٖ ٞفت تیط ضٕاض ٜحساب 27/32785369

9%

24,716

0.00%

36,716

0.00%

25,270,337

0.01%

تا٘ه وطاٚضظی ضعث ٝلائٓ ٔماْ فطاٞا٘ی ضٕاض ٜحساب 710500

)(4,256

تٙعیُ سٛز تا٘ىی

25,266,081

0.01%

1390/07/30
تٙعیُ ٘طسٜ

٘طخ تٙعیُ

ٔثّغ تٙعیُ ضسٜ

تٙعیُ ضسٜ

ضیاَ

زضصس

ضیاَ

ضیاَ
25,266,081

سٛز سپطزٞ ٜای تا٘ىی:
حساب ٞای زضیافتٙی اظ سطٔایٌ ٝصاضاٖ

11,577,991

سٛز سٟاْ زضیافتٙی

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

ٔراضج تأسیس ٚآتٕ٘ٛاٖ

ٔا٘س ٜزض اتتسای ساَ

ٔراضج اضاف ٝضس ٜطی ساَ

استٟالن ساَ ٔاِی

ٔا٘س ٜزضپایاٖ ساَ ٔاِی

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

0

403,580,000

()150,452,052

253,127,948

0

403,580,000

()150,452,052

253,127,948

سـایط زاضاییٟا ضأـُ آٖ ترص اظ ٔراضج تأسیس صٙسٚق  ٚتطٌعاضی ٔجأع ٚآتٕ٘ٛاٖ ٘طْ افـعاض صـٙسٚق ٔیتاضس و ٝتا تاضیـد تـطاظ٘أـٔ ٝستّٟه ٘طسٚ ٜت ٝعٛٙاٖ زاضایی
ت ٝساَٞای آتی ٔٙتمُ ٔیضٛز .تط اساس ٔاز 37 ٜاساسٙأٔ ، ٝراضج تاسیس طی زٚض ٜفعاِیت صٙسٚق یا ظطف ٔست 3ساَ ٞط وساْ وٕتط تاضس ت ٝصٛضت ضٚظا٘ٔ ٝستّٟه ضسٜ
ٔٚراضج تطٌعاضی ٔجأع ٘یع پس اظ تطىیُ ٔجٕع اظ ٔحُ زاضاییٟای صٙسٚق پطزاذت ٚظطف ٔست یىساَ یا تاپایاٖ زٚض ٜفعاِیت صٙسٚق ٞط وساْ وٕتط تاضس ٔ ،ستّٟه
ٔی ضٛز .زض ایٗ صٙسٚق ٔست ظٔاٖ استٟالن ٔراضج تاسیس  5ساَ ٔی تاضس .
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غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک"پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به  30مهشماه 1390
-11موجودی نقذ
ٔٛجٛزی ٘مس صٙسٚق زضتاضید تطاظ٘أ ٝت ٝضطح ظیط است:
1390/07/30
ضیاَ
تا٘ه وطاٚضظی ضعث ٝلائٓ ٔماْ فطاٞا٘ی 710500

225,003,083

تا٘ه ّٔت ضعثٞ ٝفت تیط ـ 3300090000

1,023,135,675

تا٘ه ّٔت ضعثٞ ٝفت تیط 32785369/27

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

 -12بذهی به اسکان غنذوق
تسٞی ت ٝاضواٖ صٙسٚق زض تاضید تطاظ٘أ ٝت ٝضطح ظیط است:
1390/07/30
ضیاَ
ٔسیط

2,228,960,996

ٔتِٛی

86,759,462

ضأٗ

1,461,625,158

حساتطس

39,890,396

جٕع

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
تسٞی ت ٝسطٔایٌ ٝصاضاٖ ٔتطىُ اظ الالْ ظیط است :
1390/07/30
ضیاَ
تاتت زضذٛاست صسٚض

383,130,000

تاتت زضذٛاست اتطاَ

47,555,014

تاتت ح پطزاذتٙی تاتت تفاٚت ٔثّغ ٚاضیع ٚصسٚض6,542,599
437,227,613

 -14سایش حسابهای پشداختنی ورخایش
سایط حساتٟای پطزاذتٙی ٚشذایط زض تاضید تطاظ٘أ ٝت ٝضطح ظیط ٔی تاضس:
1390/07/30
ضیاَ
ٚاضیع ٘أطرص

358,366,120

شذیط ٜتصفیٝ

331,373,862
689,739,982

 -15خالع داساییها
ذاِص زاضاییٟا زض تاضید تطاظ٘أ ٝت ٝتفىیه ٚاحسٞای سطٔایٌ ٝصاضی عازی ٕٔٚتاظ ت ٝضطح شیُ ٔی تاضس:
1390/07/30
ضیاَ

تعساز
ٚاحسٞای سطٔایٌ ٝصاضی عازی

327,104

344,520,310,589

ٚاحسٞای سطٔایٌ ٝصاضی ٕٔتاظ

10,000

10,532,439,548

جٕع

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

سَد (صیاى) حاصل اص فشٍش سْام ضشکتْای پزیشفتِ ضذُ دس بَسس یا فشابَسس
سَد (صیاى) ًاضی اص فشٍش حك تقذم
سَد ٍصیاى ًاضی اص فشٍش اٍساق هطاسکت

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

()8,515,954,191

14

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

 -16-1سَد (صیاى) حاصل اص فشٍش سْام ضشکتْای پزیشفتِ ضذُ دس بَسس یا فشابَسس بِ ضشح صیش است:
1390/07/30

سْام

سدیف
1

استباطات سیاس ایشاى

2

افشاًت

3

ایشاى خَدسٍ

4

باًک تجاست

5

باًک صادسات ایشاى

6

باًک کاس آفشیي

7

هذیشیت پشٍطُ ّای ًیشٍگاّی ایشاى

8

ّوکاساى سیستن

9

باًک هلت

10

پاسس خَدسٍ

11

پاالیص ًفت تبشیض

12

پتشٍضیوی اساک

13

پتشٍضیوی پشدیس

14

پتشٍضیوی خاسک

15

پتشٍضیوی صاگشس

16

پست باًک ایشاى

17

تَسعِ هعادى سٍی ایشاى

18

خذهات اًفَسهاتیک

19

صاهیاد

20

سایپا

تعذاد

300,000
5,000
677,798
325,746
2,604,300
100,000
2,273,222
14,500
600,000
3,941,381
400,000
1,283,187
1,641,921
100,000
20,000
900,000
300,000
109,304
4,108,596
2,576,852

بْای فشٍش
سیال

اسصش دفتشی
سیال

13,540,000,000
47,450,000
3,149,912,902
609,898,400
4,463,563,314
298,000,000
7,193,201,661
166,565,621
1,470,000,000
4,596,083,408
836,000,000
6,323,427,305
43,542,452,322
1,684,100,000
250,080,000
6,284,017,722
883,391,634
1,329,086,590
11,723,402,044
7,230,326,213

()14,929,203,342
()41,194,340
()3,049,249,323
()489,579,846
()4,251,212,286
()280,613,219
()8,894,368,986
()152,971,665
()1,359,755,090
()6,363,047,591
()776,153,863
()7,443,038,132
()36,445,354,622
()1,567,631,843
()256,198,653
()5,791,485,634
()986,872,363
()1,275,605,657
()13,197,745,236
()8,668,046,029
15

کاسهضد
سیال

()69,189,400
()242,469
()16,663,042
()3,226,364
()23,612,238
()1,576,420
()38,052,025
()851,149
()7,776,299
()24,313,283
()4,422,440
()33,450,910
()222,501,922
()8,908,886
()1,277,908
()33,242,447
()4,673,137
()7,030,863
()62,036,635
()38,248,439

هالیات
سیال

()67,700,000
()237,250
()15,749,565
()3,049,492
()22,317,824
()1,490,000
()35,966,005
()832,828
()7,349,999
()22,980,412
()4,180,000
()31,617,138
()217,712,262
()8,420,499
()1,250,400
()31,420,087
()4,416,959
()6,645,433
()58,617,007
()36,151,632

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

()1,526,092,742
5,775,941
68,250,972
114,042,698
166,420,966
14,320,361
()1,775,185,355
11,909,979
95,118,612
()1,814,257,878
51,243,697
()1,184,678,875
6,656,883,516
99,138,772
()8,646,961
427,869,554
()112,570,825
39,804,637
()1,594,996,834
()1,512,119,887

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

کاسهضد

هالیات

سْام

21

سشهایِ گزاسی باصًطستگی کطَسی

1,194,526

سیال
3,224,433,791

سیال
()3,049,930,299

سیال
()17,057,246

سیال
()16,122,169

141,324,077

22

سشهایِ گزاسی پتشٍضیوی

1,150,000

1,213,250,000

()1,124,790,036

()6,418,092

()6,066,250

75,975,622

23

سشهایِ گزاسی سایپا

5,630,686

19,721,497,836

()19,278,577,797

()104,326,732

()98,607,496

239,985,811

24

سشهایِ گزاسی سپِ

51,345

63,202,514

()69,993,258

()334,340

()316,013

()7,441,097

25

سشهایِ گزاسی غذیش

5,253,322

22,214,706,773

()20,993,553,913

()117,515,767

()111,073,534

992,563,559

26

سشهایِ گزاسی هسکي

250,000

436,250,000

()419,780,266

()2,307,762

()2,181,251

11,980,721

27

سشهایِ گزاسی هلی ایشاى

844,467

1,633,199,178

()1,461,323,789

()8,639,625

()8,165,996

155,069,768

28

سٌگ آّي گل گْش

2,556,875

16,944,837,285

()20,129,658,513

()89,638,169

()84,724,182

()3,359,183,579

29

ضشکت هلی صٌایع هس ایشاى

400,000

1,932,463,851

()2,458,130,866

()10,222,731

()9,662,319

()545,552,065

30

ضْشساصی ٍخاًِ ساصی باغویطِ

72,123

688,571,713

()627,654,733

()3,518,608

()3,442,860

53,955,512

31

صٌعتی دسیایی ایشاى

200,000

550,605,000

()462,235,607

()2,912,696

()2,753,025

82,703,672

32

فَالد آلیاطی ایشاى

1,087,304

3,364,651,800

()4,232,712,127

()17,799,007

()16,823,258

()902,682,592

33

فَالد خَصستاى

831,600

7,135,444,927

()7,226,005,247

()37,746,492

()35,677,225

()163,984,037

34

فَالد هباسکِ اصفْاى

10,036,119

31,330,828,911

()27,985,001,860

()165,740,076

()156,654,145

3,023,432,830

35

کالسیویي

447,296

4,866,672,206

()5,039,061,049

()25,744,711

()24,333,362

()222,466,916

36

گشٍُ بْوي

8,226,647

19,540,394,403

()25,470,589,684

()103,380,481

()97,701,971

()6,131,277,733

37

گشٍُ صٌعتی سًا

1,200,000

3,154,762,221

()3,170,132,328

()16,688,674

()15,773,811

()47,832,592

38

لَلِ ٍ هاضیي ساصی ایشاى

80,348

271,553,164

()244,473,379

()1,436,515

()1,357,765

24,285,505

39

هادس تخصصی تَسعِ هعادى ٍ صٌایع هعذًی خاٍس هیاًِ 600,000

1,230,000,000

()1,296,717,420

()6,285,300

()6,150,000

()79,152,720

40

150,000

306,150,000

()296,182,485

()1,619,534

()1,530,750

6,817,231

255,444,434,709

()261,255,832,376

()1,340,628,834

()1,277,222,174

()8,429,248,675

هاضیي ساصی اساک
جٕع

تعذاد

اسصش دفتشی

بْای فشٍش

16

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

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

 -16-2سَد (صیاى) ًاضی اص فشٍش حك تقذم بِ ضشح صیش است:
1390/07/30

سدیف

حك تقذم

1

ت -سٌگ آّي گل گْش

2

ت-ضشکت هلی صٌایع هس ایشاى

تعذاد

100,000
150,000

جٕع

اسصش دفتشی
سیال

بْای فشٍش
سیال

هالیات
سیال

کاسهضد
سیال

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

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

 -16-3سَد (صیاى) ًاضی اص فشٍش اٍساق هطاسکت بِ ضشح صیش است:
1390/07/30

سدیف

حك تقذم
باًک کطاٍسصی ایشاى
باًک هسکي
ضشکت ٍاسط بْوي (رهاّاى)1
ٍاسط هالی اسفٌذ
ٍاسط هالی فشٍسدیي (رساهیذ)

تعذاد

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

بْای فشٍش
سیال

اسصش دفتشی
سیال

کاسهضد
سیال

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

جٕع

()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

سیال
سَد (صیاى) تحقك ًیافتِ ًگْذاسی اٍساق بْاداس

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

هالیات
سیال

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

()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
٘اْ ضطوت

تاضید تطىیُ ٔجٕع

تعساز سٟاْ ٔتعّم ٝزض

سٛز ٔتعّك تٞ ٝط

جٕع زضآٔس سٛز سٟاْ-

ظٔاٖ ٔجٕع

سٟٓ

ضیاَ

ظأیاز

1390/04/06

14

520

7,280

ٞعی ٝٙتٙعیُ-ضیاَ
()349

ذاِص زضآٔس سٛز سٟاْ-
ضیاَ
6,931

ٔراتطات ایطاٖ

1390/02/18

6,792,607

430

2,920,821,010

0

2,920,821,010

ٔسیطیت پطٚغٞ ٜای ٘یطٌٚاٞی ایطاٖ

1390/04/12

2,344,912

138

324,410,350

0

324,410,350

ضطوت ّٔی صٙایع ٔس ایطاٖ

1390/04/16

502,998

1,789

900,000,000

0

900,000,000

پاضس ذٛزضٚ

1390/04/25

3,187,450

61

193,959,550

0

193,959,550

ٌط ٜٚتٕٟٗ

1390/03/08

8,124,416

166

1,347,366,100

ٔعس٘ی  ٚصٙعتی چازض ّٔٛ

1390/03/31

892,803

600

535,681,800

س ًٙآٌٟ ٌُ ٗٞط

1390/03/31

4,314,582

1,400

6,040,414,800

فٛالز ٔثاضو ٝاصفٟاٖ

1390/02/21

8,278,977

310

2,568,199,800

فٛالز ذٛظستاٖ

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

پتطٚضیٕی اضان

1390/02/21

1,274,587

650

828,481,550

0

828,481,550

تا٘ه ّٔت

1390/04/30

19,300,000

80

1,544,000,000

0

1,544,000,000

تا٘ه تجاضت

1390/04/29

1,174,637

50

58,731,850

()4,460,647

54,271,203

تا٘ه صازضات ایطاٖ

1390/04/25

10,000,000

34

340,000,000

0

340,000,000

اضتثاطات سیاض ایطاٖ

1390/02/06

800,000

5,000

4,000,000,000

0

4,000,000,000

فٛالز آِیاغی ایطاٖ

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
 -19سوداوساق بهاداس با دسآمذ ثابت یا علی الحساب
سٛز اٚضاق تٟازاض تا زضآٔس ثاتت یا عّی اِحساب ضأُ سٛز اٚضاق ٔطاضوت ٚسٛز سپطز ٜتا٘ىی ت ٝضطح شیُ ٔی تاضس:
یاززاضت

1390/02/25

سٛز اٚضاق ٔطاضوت

19-1

ضیاَ
6,949,282,896

سٛز سپطزٌٛ ٚ ٜاٞی سپطز ٜتا٘ىی تا٘ىی

19-2

956,069,649
()38,681,496

سٛزٚظیاٖ ٘اضی اظ تغیط لیٕت اٚضاق ٔطاضوت

7,866,671,049
 -19-1سٛز اٚضاق ٔطاضوت ت ٝضطح شیُ ٔی تاضس:
1390/07/30
تاضید سطٔایٌ ٝصاضی

تاضید سطضسیس

ٔثّغ اسٕی ٞط تطي
ضیاَ

٘طخ سٛز
زضصس

ٞعی ٝٙتٙعیُ
ضیاَ

سٛز
ضیاَ

سٛز ذاِص
ضیاَ

ایمیذسو
ضٟطزاضی اصفٟاٖ

1388/11/14

1392/11/14

1,000,000

16

5,941,463,188

1388/11/27

1392/11/27

1,000,000

16

129,003,483

تا٘ه ٔسىٗ

1390/06/02

1394/10/05

1,000,000

17

380,820,130

380,820,130

شٔاٞاٖ

1390/06/05

1393/12/21

1,000,000

17.5

59,380,243

59,380,243

شسأا

1390/06/02

1394/03/28

1,000,000

17.5

404,487,504

404,487,504

شسأیس

1390/06/23

1394/05/25

1,000,000

17.5

39,210,402

39,210,402
6,954,364,950

ٞعی ٝٙتٙعیُ

5,941,463,188
0

129,003,483

()5,082,054
6,949,282,896
19

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
یادداضتهای توضیحی غوستهای مالی
بشای ضص ماهه منتهی به تاسیخ 30مهشماه1390
 -19-2سٛز سپطز ٜتا٘ىی ت ٝضطح ظیط ٔی تاضس:
1390/07/30
تاضید سطٔایٌ ٝصاضی

تاضید سطضسیس

سپشده بانکی:

٘طخ سٛز
زضصس

ٞعی ٝٙتٙعیُ
ضیاَ

سٛز
ضیاَ

سٛز
ضیاَ

سٛز سپطز ٜتا٘ه وطاٚضظی

1390/01/23

6

151,659,799

151,659,799

سٛز سپطز ٜتا٘ه ّٔت

1390/01/23

6

706,486,724

706,486,724

سٛز سپطز ٜتا٘ه ّٔت

1390/01/18

6

32,173,957

()4,256

32,169,701

890,320,480

()4,256

890,316,224

گواهی سپشده بانکی:
تا٘ه وطاٚضظی ایطاٖ

1389/04/20

1390/08/18

15

65,753,425
65,753,425

جٕع وُ:

65,753,425
0

65,753,425

956,069,649

20

غنذوق سشمایه گزاسی مطتشک "پیطشو"
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-20هضینه کاسمضد اسکان
ٞعی ٝٙواضٔعز اضواٖ ت ٝضطح ظیطاست :
1390/07/30
ضیاَ
ٔسیط صٙسٚق

3,573,768,634

ٔتِٛی

165,867,931

ضأٗ

2,587,319,923

حساتطس

39,890,396

6,366,846,884
 -21سایش هضینهها
1390/07/30
ضیاَ
ٞعی ٝٙتصفیٝ

331,373,862

ٞعی ٝٙتاسیس

55,056,930

ٞعیٍٟ٘ ٝٙساضی اٚضاق تٟازاض

33,430,329

ٞعی ٝٙآتٕ٘ٛاٖ

95,395,123

ٞعی ٝٙتطٌطت سٛز ٌٛاٞی تا٘ىی

0

ٞعی ٝٙتطٌطت سٛز اٚضاق ٔطاضوت

196,225,058

سایطٞعیٞ ٝٙا
ٞعی ٝٙواضٔعز تا٘ىی

25,533

711,506,835
 -22تعذیالت
1390/07/30
ضیاَ
تعسیالت ٘اضی اظ صسٚض ٚاحسٞای سطٔایٌ ٝصاضی

1,932,874,474

تعسیالت ٘اضی اظ اتطاَ ٚاحسٞای سطٔایٌ ٝصاضی

()2,045,630,208
()112,755,734
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 -23تعهذات و بذهیهای احتمالی
زض تاضید تطاظ٘أ ٝصٙسٚق ٞیچ ٌ ٝ٘ٛتسٞی احتٕاِی ٘ساضز.
 -24سشمایه گزاسی اسکان واضخاظ وابسته به آنها دس غنذوق
1390/07/30
٘اْ
ضطوت واضٌعاضی ٔفیس

٘ٛع ٚاحسٞای سطٔایٝ

تعساز ٚاحسٞای سطٔایٝ

ٌصاضی

ٌصاضی

زضصس تّٕه

9,000

90.0%

٘ٛع ٚاتستٍی

سٟاْ ٕٔتاظ

ٔسیط صٙسٚق

یٛسف یٛسفیاٖ

عازی

50

ضحیٓ صازلی زٔٝٙ

عازی

50

ٔحٕستالطغطٚی ٘رجٛا٘ی

عازی

50

 -25معامالت با اسکان و اضخاظ وابسته به آنها دس غنذوق
ٔا٘س ٜطّة
ططف ٔعأّٝ
ضطوت واضٌعاضی ٔفیس

٘ٛع ٚاتستٍی
ٔسیط صٙسٚق

ٔٛضٛع ٔعأّٝ

اضظش ٔعأّ-ٝضیاَ

ذطیس  ٚفطٚش سٟاْ

1,938,878,248,124

 -26سویذادهای بعذ اص تاسیخ تشاصنامه
زض زٚض ٜتعس اظ تاضید تطاظ٘أ ٝتا تاضید تصٛیة صٛضتٟای ٔاِی ،ضٚیساز تا إٞیتی ؤ ٝستّعْ تعسیُ الالْ صٛضتٟای ٔاِی  ٚیا افطا زض
یاززاضتٟای ٕٞطا ٜتاضس ،ضخ ٘ساز ٜاست.

22

(تسٞی)ضیاَ
234,841,866

