صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشتاس
صورتهای مالی

سه ماهه منتهی به تاریخ  25مرداد ماه 1390

تاریخ:

1390/06/26

شماره:

90/11648/103

پیوست:

دارد

با احتزام

بِ پیَست غَرتّای هالی غٌدٍق سزهایِگذاری هطتزن پیطتاس هزبَط بِ سِ هاِّ هٌتْی بِ  25هزداد هاُ  1390کِ در اجزای
هفاد بٌد  7هادُ  57اساسٌاهِ غٌدٍق بز اساس سَابك  ،هدارن ٍاطالعــات هَجَد در خػَظ عولیات غٌدٍق تْیِ گزدیدُ بِ
ضزح سیز تمدین هی گزدد:
ضوارُ غفحِ

 غَرت خالع داراییْا

2

 غَرت سَد ٍ سیاى

3

 غَرت گزدش خالع دارایی ّا

4

 یادداضتّای تَضیحی :
الف .اطالعات کلی غٌدٍق

5

ب .هبٌای تْیِ غَرت ّای هالی

5
6-7

پ .خالغِ اّن رٍیِّای حسابداری
ت .یادداضتّای هزبَط بِ الالم هٌدرج در غَرتّای هالی ٍ سایز اطالعات هالی

8-28

ایي غَرتْای هالی در چارچَب استاًـــداردّای حسابداری ٍ با تَجِ بِ لَاًیي ٍ همزرات ساسهاى بَرس اٍراق بْادار در رابطِ
با غٌدٍق ّای سزهایِ گذاری هطتزن تْیِ گـــزدیدُ است  .هدیزیت غٌدٍق سزهایِ گذاری هطتزن پیطتاس بز ایي باٍر است
کِ ایي غَرتْای هالی بزای ارائِ تػَیزی رٍضي ٍهٌػفاًِ اس ٍضعیت ٍ عولکزد هالی غٌدٍق،در بزگیزًدُ ّوِ اطالعــات هزبَط
بِ غٌدٍق ّ ،واٌّگ باٍالعیتْای هَجَد ٍاثزات آًْا درآیٌدُ کِ بِ غَرت هعمَل درهَلعیت کٌــًَی هی تَاى پیص بیٌی ًوَدُ
هی باضد ٍ بِ ًحَ درست ٍبِ گًَِ کافی در ایي غَرتْای هالی افطا گزدیدُ اًد .
غَرتْای هالی در تاریخ  1390/06/26بِ تایید هدیز غٌدٍق رسیدُ است.

ومایىذٌ

اروان صىذيق

ضخص حمًلی

هدیز غٌدٍق

ضزکت کارگشاری هفید

هتَلی غٌدٍق

هَسسِ حسابزسی ٍ خدهات هدیزیت غدر (حسابداراى رسوی)

ضاهي غٌدٍق

ضزکت کارگشاری هفید

1

امضا

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت خالص داراییها
در تاریخ  25مزداد ماه 1390

دارایی ّا

یاززاضت

1390/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

سطمایٌٍصاضیزضسُاْيحكتمسْ

5

122,123,748,049

168,457,482,213

سطمایٌٍصاضیزضسایطايضاقتُازاضتازضآمسثاتتیاعّیاِحساب

6

16,546,778,773

0

حساتُایزضیافتىی

7

7,846,313,674

3,502,256,151

0

968,273,811

سایطزاضاییُا

8

100,381,366

134,829,589

مًجًزیومس

9

4,147,123,472

33,523,763,847

150,764,345,334

218,405,997,415

جاضیواضٌعاضان

جوع داراییها

بدّی ّا
جاضیواضٌعاضان

10

1,295,496,054

0

تسَیتٍاضوانصىسيق

11

4,158,400,405

2,378,261,734

تسَیتٍسطمایٌٍصاضان

12

0

6,500,000,000

سایطحساتُایپطزاذتىیيشذایط

13

170,830,204

142,149,950

جوع بدهیها

5,624,726,663

9,020,411,684

خالص داراییها

145,139,618,671

209,385,585,731

تعسازياحسَایسطمایٌٍصاضی

35,534

49,192

ذاِصزاضاییَایَطياحسسطمایٌٍصاضی

4,084,528

4,256,497

یادداضتُای تًضیحی َمزاٌ ،بخص جذایی واپذیز صًرتُای مالی میباضذ.

2

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت سود و سیان
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ  25مزداد ماه 1390

یادداضت

دوره هالی سه هاهه هنتهی به

دوره هالی سه هاهه هنتهی به

سال هالی هنتهی به

1390/05/25

1389/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

درآهدها:
سًز(ظیان)فطيشايضاقتُازاض
سًز(ظیان)تحمكویافتٍوٍُساضیايضاقتُازاض
سًزسُاْ
سًزايضاقتُازاضتازضآمسثاتتیاعّیاِحساب
سایطزضآمسَا

15
16

()101,464,103
()15,263,962,463

3,733,152,768
()891,262,194

43,758,557,820
14,778,953,862

17
18
19

7,167,237,491

4,851,154,142
246,688,735
21,498,914

11,340,074,176
2,070,878,127
21,676,003

()7,149,732,904

7,961,232,365

71,970,139,988

جوع درآهدها

1,012,669,118
35,787,053

هشینهها:
َعیىٍواضمعزاضوان

20

1,914,995,253

571,442,506

4,437,174,052

سایطَعیىٍَا

21

88,450,715

41,711,197

236,779,747

جوع هشینهها

2,003,445,968

613,153,703

4,673,953,799

سود خالص

()9,153,178,872

7,348,078,662

67,296,186,189

تاظزٌسطمایٌٍصاضیزضپایانزيضٌتطاساسNAV

4.2%

14%

84%

یادداضتُای تًضیحی َمزاٌ ،بخص جذایی واپذیز صًرتُای مالی می باضذ.
3

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت گزدش خالص داراییها
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ  25مزداد ماه 1390

یادداشت

دوره هالی سه هاهه هنتهی به

دوره هالی سه هاهه هنتهی به

سال هالی هنتهی به

1390/05/25

1389/05/25

1390/02/25

تعسازياحسَای
سطمایٌٍصاضی

ضیاَ

تعسازياحسَای
سطمایٌٍصاضی

ضیاَ

تعسازياحسَای
سطمایٌٍصاضی

ضیاَ

خالص داراییها (واحدهای سزهایه گذاری) اول دوره

49,192

209,385,585,597

17,078

39,448,138,574

17,078

39,448,138,577

واحدهای سزهایهگذاری صادر شده طی دوره

4,873

4,873,000,000

12,440

12,440,000,000

44,049

44,049,000,000

واحدهای سزهایهگذاری ابطال شده طی دوره

()18,531

()18,531,000,000

()335

()335,000,000

()11,935

()11,935,000,000

سود(سیاى)خالص
تعدیالت
خالص دارایی ها(واحدهای سزهایه گذاری)درپایاى دوره

22
35,534

()9,153,178,872

7,348,078,662

67,296,186,189

()41,434,788,054

18,002,077,015

70,527,260,831

145,139,618,671

29,183

76,903,294,251

یادداضتُای تًضیحی َمزاٌ ،بخص جذایی واپذیز صًرتُای مالی می باضذ.
4

49,192

209,385,585,597

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

 -5سزمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سزهایه گذاری در سهام و حك تقدم شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس به تفکیک صنعت به شزح سیز است:

1390/05/25

صنعت

فزابًرس

باوىُا ي مًسسات اعتباری

نام شزکت سزهایهپذیز

خالص ارسش فزوش

بهای توام شده

ریال

ریال

درصذ

ریال

ریال

درصذ

ارتباطات سیار ایزان

17,277,540,060

17,651,121,668

11.5%

19,782,364,869

20,553,010,197

پتزيضیمی پزدیس

18,363,348,570

17,141,399,824

12.2%

17,927,873,042

16,955,772,003

8.2%

ضُزساسی ي خاوٍ ساسی باغ میطٍ

0

0

0.0%

333,112,833

306,696,885

0.2%

35,640,888,630

34,792,521,492

23.6%

38,043,350,744

37,815,479,085

17.4%

باوه سیىا
حك تمذم مالی ي اعتباری

2,411,462,226

2,179,107,421

1.6%

2,421,968,225

2,095,962,204

1.1%

سیىا

395,431,746

341,458,376

0.3%

0

0.0%

باوه ملت

11,800,510,272

11,882,886,439

7.8%

10,275,527,847

9,710,236,459

4.7%

باوه صادرات ایزان

5,249,520,811

4,779,320,912

3.5%

4,667,249,185

4,214,169,201

2.1%

باوه تجارت

0

0

0.0%

1,043,767,960

1,031,501,803

0.5%

حك تمذم باوه التصاد وًیه

0

0

0.0%

172,334,466

110,951,156

0.1%

19,856,925,055

19,182,773,148

13.2%

18,580,847,683

17,162,820,823

8.5%

17,710,306,816

16,097,479,492

11.7%

15,408,682,748

13,002,522,347

7.1%

17,710,306,816

16,097,479,492
1,466,568,047

0

0

3,317,046,970

11.7%
0.9%
1.7%
1.2%
0.6%
5.5%
10.0%
0.2%
0.5%
3.7%

15,408,682,748

13,002,522,347

0

0

5,157,784,972

11,008,295,176
5,769,607,549

0

0

5,157,784,972

16,777,902,725

0

0

0

0

7,658,178,903

3.4%
0.7%
1.0%
9.4%
3.3%

5,919,380,031
4,253,338,584

7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
2.4%
0.0%
2.4%
0.0%
0.0%
3.5%

0
0

0
0

11,740,137,516

10,172,718,615

3,758,867,006

2,188,734,717

مخابزات
استخزاج واوٍ َای فلشی

سزمایٍ گذاری تًسعٍ

1,427,806,368

معذوی ي صىعتی چادر ملً

2,618,060,068

سىگ آَه گل گُز

1,855,112,424

2,227,894,647

سىگ آَه گل گُز
حك تمذم سىگ آَه گل

887,215,904
8,277,330,182

983,034,631
7,225,117,488

15,065,524,946

15,219,661,783

ضزوت ملی صىایع مس

266,532,861

339,392,151

حك تمذم ضزوت ملی
فًالد مباروٍ اصفُان

726,447,140
5,536,903,089

818,850,021
5,212,996,325

فًالد خًسستان
والسیمیه

5,176,742,427
1,071,460,046

6,036,302,792
1,172,834,661

فًالد آلیاصی ایزان
ضزوتُای چىذ رضتٍ ای صىعتی

درصدبه کل دارییها

خالص ارسش فزوش

بهای توام شده

درصدبه کل دارییها

9.1%

مخابزات ایزان

فلشات اساسی

1390/02/25

سزمایٍ گذاری غذیز
سزمایٍ گذاری امیذ

1,454,045,490

2,019,934,797

14,232,131,053

15,600,310,747

4,991,071,647

3,408,566,424

3,146,426,649

2,919,200,000

حك تمذم سزمایٍ گذاری غذیز
سزمایٍ گذاری باسوطستگی وطًری

8,137,498,296

6,327,766,424

9

2.1%
0.0%
0.0%
5.4%

0

0

4,081,958,613

0

0

1,209,809,459

594,024,359

12,924,820,832

11,038,069,437

17,893,497,297


13,820,828,513

1.9%
0.0%
0.0%
5.4%
1.7%
0.0%
0.6%
5.9%
8.2%

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

1390/05/25

صنعت
محصًالت ضیمیایی

نام شزکت سزهایهپذیز

خالص ارسش فزوش

بهای توام شده

ریال

ریال

پتزيضیمی فه آيران

1,882,117,059

2,335,560,301

پتزيضیمی خارن

4,070,320,934

3,546,562,787

خذمات فىی ي مُىذسی

خًدري ي ساخت لطعات

سزمایٍ گذاریُا

8,610,477,000
255,048,267

300,804,841

5,952,437,993

5,882,123,088

1.2%
2.7%
0.0%
3.9%

2,371,592,587

6,950,165,350

11,237,117,854

9,597,663,204

2,598,002,384

3,470,835,607

1.7%

10,165,417,885

10,489,720,532

4.7%

2,598,002,384

3,470,835,607

مُزوام پارس

635,146,392

868,175,466

پارس خًدري

873,667,624

سامیاد

0

0

گزيٌ صىعتی روا

0

0

گزيٌ بُمه

0

0

گستزش سزمایٍ گذاری ایزان خًدري

0

0

سزمایٍ گذاری ملی ایزان

رایاوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن

1.7%

10,165,417,885

10,489,720,532

4.7%

1,046,199,677

1,276,217,931

4,375,552,730

3,922,706,631

5,573,774,351

5,022,340,982

0.5%
2.0%
2.6%
0.3%
5.9%
0.0%

0.4%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

697,611,939

745,598,978

12,917,010,500

12,323,890,720

30,918,540

26,206,750

1,508,814,016

1,981,211,730

1.0%

24,641,067,737

23,316,961,992

11.3%

830,955,816

852,895,113

0.6%

0

0

0.0%

590,263,044

603,619,402

0.4%
0.0%
0.9%
0.0%
0.0%

0

0

1,685,545,409

1,552,042,322

1,685,545,409

1,552,042,322

11,999,632,386

7,091,835,501

11,999,632,386

7,091,835,501

1,904,399,982

2,099,865,861

1,904,399,982
168,457,482,213

2,099,865,861
162,900,361,520

سزمایٍ گذاری صىعت يمعذن

خذمات اوفًرماتیه

درصذ

1,421,218,860

1,456,514,515

0

0

0

0

0

0

0
122,123,748,049

0
120,011,198,026

بیمٍ ي صىذيق باسوطستگی
بٍ جش تامیه مالی

بیمٍ البزس

ریال

ریال

درصذ

2,346,693,013

1,113,036,264

سزمایٍ گذاری سپٍ

درصدبه کل دارییها

خالص ارسش فزوش

بهای توام شده

درصدبه کل دارییها

1.1%
3.9%
0.1%
5.1%

پتزيضیمی اران
مذیزیت پزيصٌ َای ویزيگاَی ایزان

1389/02/25

10

0.0%
0.0%
81.0%

0.0%
0.8%
0.8%
5.5%
5.5%
0.9%
0.9%
77.1%

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

-6سشمایه گزاسی دسسایش اوساق بهاداسبا دسآمذ ثابت یا علی الحساب
سزمایٍ گذاری در ايراق بُادار با درآمذ ثابت علی الحساب بٍ تفىیه ضزح سیز است:
1390/05/25
تاضیدسطضسیس

اضظشاسمی

وطخسًز

1393/11/25
پاالیصوفتاماْذمیىیضاظوس

17%

3,500,000,000

1390/02/25

)ضیاَ(

ذاِصاضظشفطيش

سًزمتعّمٍ

3,500,000,000

زضصستٍوُزاضاییُا

ذاِصاضظشفطيش

0.64%

1392/11/14

16%

0

0.00%

0

زساما

1394/03/28

17.5%

10,686,668,314

153,391,349

10,840,059,663

1.99%

0

زصامیس

1394/05/25

17.5%

2,000,000,000

298,463,713

2,298,463,713

0.42%

0

ضُطزاضیاصفُان

1392/11/27

16%

0

0.00%

0

مسىهمُط

1394/10/05

17%

0

0.00%

0

16,638,523,376

3.1%

0

ایمیسضي

0

يظاضتوثطي

16,186,668,314
سًزيظیانواضیاظتغییطلیمتايضاقمطاضوت

شذیطٌتطٌطتیسًزايضاقمطاضوت
تىعیُ

16,186,668,314

451,855,062
)(83,163,104
)(3,840,235
)(4,741,264
360,110,459

16,546,778,773

3.0%

 -7حسابهای دسیافتنی

حسابَایزضیافتىیتٍتفىیهتٍضطحظیطاست:
1390/02/25

1390/05/25

تىعیُوطسٌ

وطختىعیُ

مثّغتىعیُضسٌ

تىعیُضسٌ

تىعیُضسٌ

ضیاَ

زضصس

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

سًزسُاْزضیافتىی

8,163,565,827

20

()345,720,445

7,817,845,382

3,392,059,415

سًززضیافتىیسپطزٌَایتاوىی

15,153,143

20

()54,603

15,098,540

110,196,736

حساتُایزضیافتىیاظسطمایٌٍصاضان

13,369,752

13,369,752
()345,775,048

8,192,088,722

7,846,313,674

3,502,256,151

 -8سایشداساییها

سـایطزاضاییُاضامـُآنترصاظمراضجتأسیسصىسيقيتطٌعاضیمجامعيآتًومانوطْافـعاضصـىسيقمیتاضسوٍتاتاضیـدتـطاظوامـٍمستُّهوطسٌيتٍعىًان
زاضاییتٍساََایآتیمىتمُمیضًز.تطاساسمازٌ37اساسىامٍ،مراضجتاسیسطیزيضٌفعاِیتصىسيقیاظطفمست5ساََطوساْومتطتاضستٍصًضتضيظاوٍ
مستُّهضسٌيمراضجتطٌعاضیمجامعویعپساظتطىیُمجمعاظمحُزاضاییُایصىسيقپطزاذتيظطفمستیىساَیاتاپایانزيضٌفعاِیتصىسيقَطوساْومتط
تاضس،تٍطًضضيظاوٍمستُّهمیضًز.زضایهصىسيقمستظماناستُالنمراضجتاسیس5ساَمیتاضس.
1390/05/25

ماوسٌزضاتتسایساَ
ضیاَ

مراضجتأسیسيآتًومان

134,829,589
134,829,589

مراضجاضافٍضسٌطیساَ
ضیاَ

0
0

استُالنساَماِی
ضیاَ

()34,448,223
()34,448,223

11

1390/02/25

ماوسٌزضپایانساَماِی
ضیاَ

100,381,366
100,381,366

ماوسٌزضپایانساَماِی
ضیاَ

134,829,589
134,829,589

0

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

-9موجودی نقذ

مًجًزیومسصىسيقزضتاضیدتطاظوامٍتٍضطحظیطاست:

سپطزٌتاوهسامانضعثٍسیتیطتٍضماضٌ849-810-700200-1

1390/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ
33,523,763,847
33,523,763,847

4,147,123,472
4,147,123,472

 -10جاسی کاسگضاسان
جاضیواضٌعاضانتٍتفىیهَطواضٌعاضتٍضطحظیطاست:
1390/05/25

نام شزکت کارگشاری
واضٌعاضیمفیس

ماوسٌ
اتتسایزيضٌ
968,273,811

ٌطزش
تسَىاض
200,507,532,788
200,507,532,788

جمع

 -11بذهی به اسکان صنذوق

تسَیتٍاضوانصىسيقزضتاضیدتطاظوامٍتٍضطحظیطاست:
1390/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

مسیط

1,679,644,851

1,015,961,117

متًِی

369,904,504

240,518,164

ضامه

2,066,604,442

1,091,700,261

حساتطس

42,246,608

30,082,192

جمع

4,158,400,405

2,378,261,734

12

ٌطزش
تستاوىاض
202,771,302,653
202,771,302,653

ماوسٌ
پایانزيضٌ
()1,295,496,054
()1,295,496,054

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

-12بذهی به سشمایه گزاسان

تسَیتٍسطمایٌٍصاضانمتطىُاظالالْظیطاست:

تاتتزضذًاستصسيض

1390/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

0

6,500,000,000

0

6,500,000,000

-13سایش حسابهای پشداختنی ورخایش

سایطحساتُایپطزاذتىیيشذایطزضتاضیدتطاظوامٍتٍضطحظیطمیتاضس:

شذیطٌتصفیٍ

1390/05/25

1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

170,830,204

142,149,950

170,830,204

142,149,950

 -14خالص داساییها

ذاِصزاضاییُازضتاضیدتطاظوامٍتٍتفىیهياحسَایسطمایٌٍصاضیعازیيممتاظتٍضطحشیُمیتاضس:

1390/05/25

تعساز

1390/02/25

تعساز

ضیاَ

ضیاَ

ياحسَایسطمایٌٍصاضیعازی

34,534

141,055,090,651

48,192

205,129,089,030

ياحسَایسطمایٌٍصاضیممتاظ

1,000

4,084,528,020

1,000

4,256,496,701

جمع

35,534

145,139,618,671

17,078

209,385,585,731

13

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ  25مزداد ماه 1390

 -15سود (صیان) فشوش اوساق بهاداس
یادداشت

سًز(ظیان)حاصُاظفطيشسُاْضطوتُایپصیطفتٍضسٌزضتًضسیافطاتًضس15-1
15-2
سًز(ظیان)واضیاظفطيشحكتمسْ
15-3
سًز(ظیان)واضیاظفطيشايضاقمطاضوت

14

139/02/25

1390/05/25

1389/05/25

ضیاَ
328,436,978
()405,312,860
()24,588,221

ضیاَ
3,572,169,980
160,982,788

ضیاَ
43,393,354,784
365,203,036
0

()101,464,103

3,733,152,768

43,758,557,820

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

-15-1سًز(ظیان)حاصُاظفطيشسُاْضطوتُایپصیطفتٍضسٌزضتًضسیافطاتًضستٍضطحظیطاست:
1390/05/25

ضزیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

سُاْ
آ.س.ج
اضتثاطاتسیاضایطان
افطاوت
تاوهالتصازوًیه
تاوهتجاضت
تاوهصازضاتایطان
تاوهمّت
تاوهوطايضظیایطان
تیمٍاِثطظ
پاضسذًزضي
پتطيضیمیاضان
پتطيضیمیپطزیس
پتطيضیمیذاضن
پتطيضیمیفهآيضان
تًسعٍمعازنضيیایطان
حفاضیضماَ
ذسماتاوفًضماتیه
ظامیاز
سطمایٌٍصاضیتاظوطستٍیوطًضی
سطمایٌٍصاضیسایپا
سطمایٌٍصاضیصىعتيمعسن
سطمایٌٍصاضیغسیط

تعساز
35,000
65,761
5,000
74,893
540,000
830,380
1,500,000
10,500
300,000
2,057,576
50,000
148,457
455,016
1,186
1,695,517
400,000
698,088
1,700,400
4,400,000
400,000
1,270,000
190,000

تُایفطيش
ضیاَ
113,925,000
2,795,124,939
47,450,000
284,593,400
1,064,056,237
1,395,542,200
3,222,000,000
10,500,000,000
884,373,923
2,322,532,753
246,950,000
3,641,162,641
7,620,403,041
9,238,940
5,424,235,822
954,273,636
10,538,604,953
5,054,979,843
11,457,119,341
1,116,800,000
1,754,475,100
777,050,178

واضمعز
ضیاَ
()582,158
()14,283,090
()242,470
()1,505,500
()5,628,852
()7,382,418
()17,044,381
()8,127,000
()4,678,335
()12,286,182
()1,306,365
()18,606,342
()40,311,927
()48,875
()28,694,197
()5,048,108
()55,749,223
()26,740,841
()60,608,161
()5,907,870
()9,281,176
()4,110,585

اضظشزفتطی
ضیاَ
()109,014,290
()2,901,888,529
()41,194,340
()185,844,156
()1,031,501,803
()1,280,210,482
()3,300,801,787
()10,507,623,000
()1,542,488,001
()2,809,670,368
()300,804,841
()3,290,470,179
()6,460,824,118
()11,132,712
()6,309,709,487
()1,008,970,173
()7,091,835,501
()5,022,340,982
()11,038,069,437
()1,090,072,131
()1,552,042,322
()524,489,644

15

ماِیات
ضیاَ
()569,625
()13,975,624
()237,250
()1,422,967
()5,320,281
()6,977,709
()16,110,000
0
()4,421,870
()11,612,666
()1,234,750
()18,205,813
()38,102,015
()46,195
()27,121,174
()4,771,368
()52,693,022
()25,274,900
()57,285,597
()5,584,000
()8,772,379
()3,885,251

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
3,758,927
()135,022,304
5,775,940
95,820,777
21,605,301
100,971,591
()111,956,168
()15,750,000
()667,214,283
()511,036,463
()56,395,956
313,880,307
1,081,164,981
()1,988,842
()941,289,036
()64,516,013
3,338,327,207
()19,376,880
301,156,146
15,235,999
184,379,223
244,564,698

1389/05/25

1390/02/25

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
512,598,083

101,419,054
()14,733,653

()341,769,168

()161,179,779
()238,817,884
492,585,520
()146,703,510
()248,076

69,414,650

118,729,733
423,094,373
295,445,173
1,117,196,965
47,183,185
32,971,356
1,634,264,607
38,011,738
477,422,658
98,240,272
()46,072,784
()218,126,258
927,107,708
1,739,439,545
995,133,507
179,911,346
125,704,481
5,076,441,845

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

1390/05/25

ضزیف
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

سُاْ
سىًآَهٌٌُُط
سیمانضاَطيز
ضطوتمّیصىایعمسایطان
ضُطساظیيذاوٍساظیتاغمیطٍ
ضُطساظیيذاوٍساظیتاغمیطٍ
فًالزمثاضوٍاصفُان
واِسیمیه
ٌطيٌتُمه
ٌطيٌصىعتیضوا
ٌستطشسطمایٌٍصاضیایطانذًزضي
مسیطیتپطيغٌَایویطيٌاَیایطان
مُطواْپاضس
آشضآب
افست
اِثطظزاضي
ایطاناضلاْ
ایطانذًزضي
ایطانذًزضيزیعَ
تاوهپاضسیان
تاوهسیىا

تعساز
1,421,073
60,000
217,481
37,000
42,480
3,196,350
200,000
4,277,715
745,000
10,000
2,036,805
399,500

تُایفطيش
ضیاَ
9,586,191,295
141,056,546
1,094,661,759
353,313,000
119,560,400
9,447,083,651
2,248,573,865
11,109,806,075
1,983,936,209
26,970,000
6,756,671,894
306,142,123

واضمعز
ضیاَ

اضظشزفتطی
ضیاَ

()50,710,947
()746,192
()5,790,758
()1,805,429
()632,472
()49,984,955
()11,894,963
()58,770,873
()10,495,019
()142,672
()35,742,799
()1,619,493

()10,958,640,554
()141,504,386
()1,318,059,707
()306,696,885
()164,060,323
()7,991,319,740
()2,345,669,329
()12,323,890,720
()2,066,487,446
()26,206,750
()7,532,840,287
()408,042,466

ماِیات
ضیاَ
()47,930,952
()705,283
()5,473,307
()1,766,565
()597,802
()47,235,418
()11,242,870
()55,549,033
()9,919,681
()134,850
()33,783,355
()1,530,710

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
()1,471,091,158
()1,899,315
()234,662,013
43,044,121
()45,730,197
1,358,543,538
()120,233,297
()1,328,404,551
()102,965,937
485,728
()845,694,547
()105,050,546

1389/05/25

1390/02/25

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

87,098,983
()6,573,810

3,663,339,376

()176,704,231

377,534,629
293,867,619

233,700,259
503,993,354
768,731
120,370,625
424,954
0
128,418,278
0
829,757,319
0
0
264,377,847

16

161,504,105

266,241,010
505,502,969
46,629,481
118,977,556
1,766,306
35,270,559
()20,720,325
128,418,278
()9,617,227
2,014,205,557
()60,403,338
53,486,071
1,256,818,657

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

1390/05/25

سُاْ

ضزیف
43
44
45
46
47
48

تاوهواضآفطیه
تیمٍآسیا
تیمٍپاضسیان
تیمٍزاوا
تیهاِمّّیپاضس
پاضساِىتطیه

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

پاالیصوفتاصفُان
پاالیصوفتتثطیع
پتطيضیمیآیازان
پتطيضیمیاصفُان
پتطيضیمیضیطاظ
پستیاوهایطان
تایسياتطذايضمیاوٍ
تجاضتاِىتطيویهپاضسیان
تطاوتًضساظی
تًوافًالز
چازضمًّ
ذسماتمُىسسی
زازٌپطزاظیایطان
زاضيپرص
زاضيساظیاتًضیحان
زاضيساظیاوسیط
زاضيساظیجاتطتهحیان
زاضيساظیزامّطان
ضاظن

تعساز

تُایفطيش
ضیاَ

واضمعز
ضیاَ

اضظشزفتطی
ضیاَ

ماِیات
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

1389/05/25

1390/02/25

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
)(1,372,450

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
)(27,547,009
46,760,930
32,114,520
()20,030,182
()824,736
()8,548,105

()824,736
()8,548,105

101,189

25,381,552
20,352,234
56,594,855

17

()64,070,200
749,664,220
41,079,021
14,794,095
161,934,144
566,644,772
37,569,920
661,467,528
()72,061,363
()69,119,689
195,934,334
482,942,147
23,975,729
7,654,365
()41,560,890
45,738,693
()3,891,307
23,989,001
24,029,889

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

1390/05/25

ضزیف

سُاْ

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

سایپا
سایپازیعَ
سطمایٌٍصاضیامیس
سطمایٌٍصاضیتًعّی
سطمایٌٍصاضیپتطيضیمی
سطمایٌٍصاضیتًسعٍمّی
سطمایٌٍصاضیسپٍ
سطمایٌٍصاضیمّی
سطمایٌٍصاضیاعتثاضایطان
سیماناضيمیٍ
سیمانتُطان
سیمانزضيز

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

سیمانسپاَان
سیمانغطب
سیمانفاضسيذًظستان
سیمانٍَمتان
سثحانزاضي
عمطانتًسعٍضاَس
صىایعضیمیایی
صىعتیزضیایی(صسضا)
صىعتیویطيمحطوٍ
فاضسیتزضيز
فًالزآِیاغییعز
فًالزذًظستان
وًیطتایط
واتَُایمراتطاتیضُیسلىسی

تعساز

تُایفطيش
ضیاَ

واضمعز
ضیاَ

اضظشزفتطی
ضیاَ

ماِیات
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

1389/05/25

1390/02/25

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
1,555,952,311

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
7,577,605,986
3,131,619
1,984,971,637
()23,706,402
14,858,734
()47,853,100
214,345,592
10,714,420
161,951,326
()2,134,206
15,517,371
()9,385,650

251,240
()10,636,050
26,313,001
2,216,485
()2,134,206
15,517,371
()9,385,650
()1,440
2,011,248
()21,422,065
()11,382,801

()170,538,950
12,339,612
9,187,678

6,176,605

18

3,350,006
2,011,248
()21,422,065
()11,382,801
24,750,086
()26,143,175
13,361,203
()853,744,925
12,339,612
9,187,678
29,766,577
797,885,798
28,289,534
6,176,605

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ 25مزداد ماه 1390

1390/05/25

ضزیف
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

سُاْ

تعساز

تُایفطيش
ضیاَ

واضمعز
ضیاَ

اضظشزفتطی
ضیاَ

ماِیات
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

واضذاوجاتزاضيپرص
واِسیمیه
وطتیطاوی
ٌستطشسطمایٌٍصاضیایطاویان
ِیعیىًایطاویان
ِیعیىًضایانسایپا
ماضیهساظیاضان
محًضساظان
مراتطاتایطان
معازنيفّعات
مّیسطبيضيیایطان
مًازايِیٍزاضيپرص
مُىسسیصىعتیضيانفهآيضان
وفتپاضس
ویطيتطاوس
تیمٍاِثطظ

جمع

1389/05/25

1390/02/25

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ

سًز(ظیان)فطيش
ضیاَ
56,595,532
2,745,771,825
4,713,536
33,429,383
()25,792,782
()83,215,018
()560,150,120
1,068,100
3,381,016,145
2,535,382,792
12,263,266
140,834,702
5,952,373
10,669,455
4,214,244

()571,206
()5,959,691
1,068,100
11,484,652

146,834,702

4,214,244
173,350,788
114,398,858,764

()556,510,628

()112,994,416,876
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()519,494,282

328,436,978

3,572,169,980

43,393,354,784
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-15-2سًز(ظیان)واضیاظفطيشحكتمسْتٍضطحظیطاست:
1390/05/25

ضزیف

تعساز

حكتمسْ

1389/05/25

1390/02/25

تُایفطيش

اضظشزفتطی

واضمعز

ماِیات

سًز(ظیان)فطيش

سًز(ظیان)فطيش

سًز(ظیان)فطيش

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

1

تیمٍاِثطظ

150,000

236,418,804

()557,377,860

()1,250,658

()1,182,094

()323,391,808

178,961

657,556,291

()732,711,091

()3,478,470

()3,287,782

()81,921,052

2

ضطوتمّیمس

3

تاوهمّت

94,463,191

4

تاوهپاضسیان

21,078,597

5

تاوهسیىا

81,915,954

6

التصازوًیه

6,495,010

7

چازضمًّ

8

ٌٌُُط

()286,579
161,269,367

()286,579
161,536,863

9
10
11

جمع

893,975,095

()4,729,128

()1,290,088,951

()4,469,876

-15-3سًز(ظیان)واضیاظفطيشايضاقمطاضوتتٍضطحظیطاست:
1390/05/25

ايضاقمطاضوتياسطماِیاسفىس

تعساز
4,370

بهای قروش

4,380,380,000
4,380,380,000

اضظشزفتطی
()4,401,577,806

واضمعز
()3,390,415

سًزيظیانحاصُاظ
فطيش
()24,588,221

()4,401,577,806

()3,390,415

()24,588,221

20

()405,312,860

160,982,788

365,203,036
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 -16سود (صیان) تحقق نیافته نگهذاسی اوساق بهاداس

1390/05/25

ضیاَ
سًز(ظیان)تحمكویافتٍوٍُساضیايضاقتُازاض ()15,263,962,463
()15,263,962,463

1389/05/25

ضیاَ
()891,262,194
()891,262,194

1390/02/25

ضیاَ
14,778,953,862
14,778,953,862
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 -17سود سهام
دوره هالی سه هاهه

سال هالی هنتهی به

1389/05/25

1390/02/25

خالص درآهد سود

خالص در آهد سود

خالص در آهد سود

سهام -ریال

سهام -ریال

سهام -ریال

دوره هالی سه هاهه هنتهی 1390/05/25
نام شزکت

تاریخ تشکیل هجوع

تعداد سهام هتعلقه در

سود هتعلك به هز

جوع درآهد سود

سهاى هجوع

سهن

سهام-ریال

هشینه تنشیل-ریال

تاوهسیىا


1390/02/31


665,167

333

221,500,611

()966,724

220,533,887

0

0

مسیطیتپطيغٌَایویطيٌاَیایطان


1390/04/27


965,110

265

255,727,650

()1,116,105

254,611,545

49,324,324

55,000,000

ٌطيٌصىعتیضوا


1389/10/27


245,000

280

68,600,000

()1,254,653

67,345,347

0

0

ضطوتمّیصىایعمسایطان


1390/04/12


217,481

2,250

489,332,250

()5,041,927

484,290,323

پاضسذًزضي


1390/04/16


1,509,228

59

89,044,452

()1,863,055

87,181,397

455,121,227
0

504,000,000
0

سىًآَهٌٌُُط


1390/03/31


1,629,655

1,400

2,281,517,000

()213,077,594

2,068,439,406

65,436,449

72,500,000

تًسعٍمعازنضيیایطان


1390/03/11


1,530,517

250

382,629,250

()32,429,460

350,199,790

0

0

پتطيضیمیفهآيضان


1390/04/28


250,000

1,200

300,000,000

()13,050,314

286,949,686

0

0

فًالزمثاضوٍاصفُان


1390/04/28


2,044,468

433

885,000,000

()10,541,419

874,458,581

360,138,135

400,000,000

فًالزذًظستان


1390/03/31


687,057

900

618,351,300

()31,817,453

586,533,847

0

0

پتطيضیمیذاضن


1390/03/09


200,000

2,500

500,000,000

()5,955,604

494,044,396

0

0

تاوهمّت


1390/04/30


6,900,000

80

552,000,000

()2,409,165

549,590,835

611,738,652

682,130,497

تاوهصازضاتایطان


1390/04/25


3,300,000

34

112,200,000

()1,992,788

110,207,212

196,893,506

220,197,066

حفاضیضماَ


1390/04/30


400,000

320

128,000,000

()13,602,351

114,397,649

تیمٍاِثطظ


1390/04/20


1,100,000

150

165,000,000

()1,965,349

163,034,651

65,988,347
71,983,278

73,798,475
80,463,500

فًالزآِیاغیایطان
چازضمًّ
اضان

1390/04/15
1390/03/08
1390/02/21

565,500
407,197
50,000

325
600
650

183,787,500
244,318,200
32,500,000

()5,186,761
0
0

178,600,739
244,318,200
32,500,000
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دوره هالی سه هاهه

سال هالی هنتهی به

1389/05/25

1390/02/25

خالص درآهد سود

خالص در آهد سود

خالص در آهد سود

سهام -ریال

سهام -ریال

سهام -ریال

دوره هالی سه هاهه هنتهی 1390/05/25
نام شزکت

تاریخ تشکیل هجوع

تعداد سهام هتعلقه در

سود هتعلك به هز

جوع درآهد سود

سهاى هجوع

سهن

سهام-ریال

هشینه تنشیل-ریال

سایپا

110,686,560

125,000,000

ظامیاز

371,642,892

414,000,000

مراتطات

802,468,500

2,873,824,080

ایطانذًزضي

102,247,796

120,000,000

ماِیياعتثاضیسیىا

254,554,505

284,682,600

تاوهالتصازوًیه

81,302,907

89,871,750
124,287,310

سطمایٌٍصاضیتاظوطستٍی

76,608,296

ضایانسایپا

215,093,016
399,347,852
381,831,573
178,746,327

84,500,000
613,817,335
240,667,214
443,112,000
416,981,000
200,000,000
13,051,349
3,208,190,000

4,851,154,142

11,340,074,176

سطمایٌٍصاضیغسیط
ٌطيٌیُمه
ذسماتاوفًضماتیه
پتطيضیمیاضان
تاوهتجاضت
سطمایٌٍصاضیاعتثاضایطان
اضتثاطاتسیاضایطان
7,509,508,213

23

()342,270,722

7,167,237,491

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای سه ماهه منتهی به تاریخ  25مزداد ماه 1390

-18سوداوساق بهاداس با دسآمذ ثابت یا علی الحساب
سًزايضاقتُازاضتازضآمسثاتتیاعّیاِحسابضامُسًزايضاقمطاضوتيسًزسپطزٌتاوىیتٍضطحشیُمیتاضس:
یاززاضت
17-1
17-2

سًزايضاقمطاضوت
سًزسپطزٌتاوىی
سًزيظیانواضیاظتغییطلیمتايضاقمطاضوت

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1390/05/25

ضیاَ
1,005,542,293
90,289,929
()83,163,104
1,012,669,118

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ضیاَ
159,575,218
87,113,517
0
246,688,735

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

1,688,810,992
382,067,135
0
2,070,878,127

-18-1سًزايضاقمطاضوتتٍضطحشیُمیتاضس:
زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

مثّغاسمیَطتطي

وطخسًز

سًز

سًز

سًز

ضیاَ

زضصس

ضیاَ

ضیاَ

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ1390/05/25
تاضیدسطمایٌٍصاضی

تاضیدسطضسیس

اوارق هشارکت:
ضُطزاضیاصفُان
يظاضتویطي
ایمیسضي
ضُطزاضیاصفُان
ططحمسىهمُطتاوهمسىه
پاالیصوفتاماْذمیىیضاظوس

159,999,984

1388/11/10
1389/07/17

1392/11/27
1393/07/17
1392/11/14
1392/11/27
1394/10/05
1393/11/25

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

16
16
17
17

201,661,905

1390/04/08
1390/05/25

1394/03/28
1394/05/25

1,000,000
1,000,000

17.5
17.5

304,461,509
958,904

1389/08/08
1388/11/10
1389/10/11
1389/12/28

16
16

503,201,239

اوراق هشارکت فزابورسی:
ياسطماِیاسفىس
ياسطماِیفطيضزیه

1,010,283,557

1,688,810,992
0
0
0

0
0
0
0
159,999,984

1,688,810,992

َعیىٍتىعیُ

()4,741,264

()424,766

0

سًزذاِص

1,005,542,293

159,575,218

1,688,810,992

-18-2سًزسپطزٌتاوىیيًٌاَیسپطزٌتاوىیتٍضطحظیطمیتاضس:
زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

وطخسًز

سًز

َعیىٍتىعیُ

سًز

سًزذاِص

سًزذاِص

زضصس

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ1390/05/25
تاضیدسطمایٌٍصاضی
ايضاقًٌاَیسپطزٌتاوهوطايضظی
سپطزٌٌساضیوعزتاوهسامان
سپطزٌٌساضیوعزتاوهمّت1370605627

1388/11/10

تاضیدسطضسیس
وًتاٌمست
وًتاٌمست
وًتاٌمست

25,068,492
65,276,040

15
6
6

90,344,532

24

()54,603

25,068,492
65,221,437
0

()54,603

90,289,929

87,113,517
87,113,517

382,067,135
382,067,135
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 -19سایشدسآمذها

سایطزضآمسَاضامُزضآمسواضیاظتفايتتیهاضظشتىعیُضسٌياضظشاسمیزضآمسسًزسُاْ،ايضاقتُازاضتازضآمسثاتتیاعّیاِحسابيسًزسپطزٌتاوىیاستوٍزضساُِایلثُ
اظزضآمسسًزايضاقتُازاضوسطضسٌيطیساَماِیجاضیتحمكیافتٍاست.جعئیاتزضآمسمصوًضتٍضطحظیطاست:

دوره هالی شش هاهه هنتهی

دوره هالی سه هاهه هنتهی به 1390/05/25
تفاوت ارسش
ارسش تنشیل شده

ارسش اسوی

ریال

ریال

اسوی و تنشیل
شده

زضآمسسًزسُاْ
سًزسپطزٌتاوىی
سایطزضآمسَا

به

سال هالی هنتهی به

1389/05/25

1390/02/25

تفاوت ارسش اسوی و

تفاوت ارسش اسوی و

تنشیل شده

تنشیل شده

ریال

11,304,685,643
1,334,728,885
0

11,340,074,176
1,335,127,405
0

35,388,533
398,520
0

21,498,914
0
0

21,498,914
172,323
4,766

12,639,414,528

12,675,201,581

35,787,053

21,498,914

21,676,003
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 -20هضینه کاسمضد اسکان

َعیىٍواضمعزاضوانتٍضطحظیطاست:
زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1390/05/25

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

مسیطصىسيق

798,540,316

222,355,647

1,748,987,543

متًِی

129,386,340

67,284,994

509,523,563

ضامه

974,904,181

274,240,201

2,148,745,226

حساتطس

12,164,416

7,561,664

29,917,720

1,914,995,253

571,442,506

4,437,174,052

 -21سایش هضینهها
زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1390/05/25

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

َعیىٍتصفیٍ

28,680,254

13,456,532

102,434,948

َعیىٍتاسیس

0

1,697,064

6,596,585

َعیىٍوٍُساضیايضاقتُازاض

3,988,890

951,368

7,050,393

َعیىٍآتًومان

34,448,223

25,606,233

100,088,749

َعیىٍتطٌطتسًزايضاقمطاضوت

21,333,348
88,450,715

20,609,072
41,711,197

26
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 -22تعذیالت
زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1390/05/25

زيضٌماِیسٍماٍَمىتُیتٍ
1389/05/25

ساَماِیمىتُیتٍ
1390/02/25

ضیاَ

ضیاَ

ضیاَ

تعسیالتواضیاظصسيضياحسَایسطمایٌٍصاضی

15,658,088,670

18,546,033,104

97,129,967,317

تعسیالتواضیاظاتطاَياحسَایسطمایٌٍصاضی

()57,092,876,858

()543,956,089

()26,602,706,352

()41,434,788,054

18,002,077,015

70,527,260,831

 -23تعهذات و بذهیهای احتمالی

زضتاضیدتطاظوامٍصىسيقَیچًٌوٍتسَیاحتماِیوساضز.

 -24سشمایه گزاسی اسکان واشخاص وابسته به آنها دس صنذوق

1390/05/25
واْ

وًعياتستٍی

وًعياحسَایسطمایٌٍصاضی

تعسازياحسَایسطمایٌٍصاضی

ضطوتواضٌعاضیمفیس

مسیطيضامهصىسيق

سُاْممتاظ

950

سیسمحمستالطورجًاوی

مسیطسطمایٌٍصاضی

سُاْممتاظ

50
1,000
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 -25معامالت با اسکان و اشخاص وابسته به آنها دس صنذوق

ططفمعامٍّ
ضطوتواضٌعاضیمفیس

وًعياتستٍی
مسیطيضامهصىسيق

مًضًعمعامٍّ
ذطیسيفطيشسُاْ

اضظشمعامٍّ-ضیاَ
403,278,835,441

 -26سویذادهای بعذ اص تاسیخ تشاصنامه

زضزيضٌتعساظتاضیدتطاظوامٍتاتاضیدتصًیةصًضتُایماِی،ضيیسازتااَمیتیوٍمستّعْتعسیُالالْصًضتُایماِیيیاافطازض
یاززاضتُایَمطاٌتاضس،ضخوسازٌاست.
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139
زضصستمّه
95.0%
5.0%
100%
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ماوسٌطّة(تسَی)-
ضیاَ

2,263,769,865

