
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامي عام(شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1392 و صورتهاي سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و 

یادداشتهاي توضیحي 1 تا 43 توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیات مدیره شرکت است، این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها، عاري از تحریف با 

اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. 

انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد . براي ارزیابي این خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به 

منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول 

بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفیقي گروه و اظهارنظر نسبت 

به صورتهاي مالي شرکت اصلي،  کافي و مناسب است.همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني، موارد لزم و نیزموارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به 

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. حقوق اقلیت براساس خالص ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شرکتهاي فرعي و سرقفلي ناشي از تحصیل سرمایه کذاري در شرکتهاي فرعي و وابسته در تاریخ تحصیل، براساس مابه التفاوت بهاي تمام شده و خالص ارزش دفتري حقوق 

صاحبان سهام محاسبه و در یادداشتهاي توضیحي 14 و4-15 صورتهاي مالي منعکس و به روش خط مستقیم طي 20 سال مستهلک مي گردد. هرچند انجام تعدیلتي، طبق استانداردهاي حسابداري در رابطه با موارد فوق ضرورت دارد، لیکن 

بدلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي، تعیین تمامي آثار آن  براي این موسسه میسر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

توسعه سرمایه و صنعت غدیربه مجمع عمومی صاحبان سهام
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5. به نظر این موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي تلفیقي گروه در تاریخ 31  شهریور ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام 

جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

اظهار نظر

6. به نظر این موسسه، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریور ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام 

جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

7. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-7 الي 3-7 ذیل مشروط نشده است:

-7-1 همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-3 منعکس مي باشد، از آنجائیکه شرکت تمامي شرایط مندرج در بند 6 استاندارد حسابداري شماره 18 را دارا بوده است، لذا تا پایان سال مالي گذشته، صورتهاي مالي جداگانه شرکت اصلي ملک 

تصمیم گیري ارکان اصلي آن قرار گرفته است و در سال مالي مورد رسیدگي، براي نخستین بار صورتهاي مالي تلفیقي تهیه و ارائه گردیده است. 

-7-2 همانگونه که در یادداشت توضیحي 1-15  منعکس مي باشد، هرچند بهاي تمام شده 

سرمایه گذاریهاي انجام شده در سهام شرکتهاي سیمان سپاهان و سیمان شرق )شرکتهاي فرعي( در تاریخ ترازنامه بیش از ارزش بازار آن است، لیکن ارزش جایگزیني و اقتصادي و همچنین ارزش بازار سرمایه گذاریهاي مذکور تا تاریخ تهیه 

صورتهاي مالي، بیش از بهاي تمام شده آن مي باشد.

-7-3 همانگونه که در یادداشت توضیحي 2-15 منعکس مي باشد، با توجه به انتقال مزایا و مخاطرات تعداد 102/7 میلیون سهم از سهام شرکت سیمان سپاهان، خریداري شده طي مبایعه نامه از شرکت سرمایه گذاري غدیر )سهامدار عمده( لیکن 

نقل و انتقال رسمي آن در سامانه بورس ثبت نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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8. مفاد ماده 240 اصلحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه از تاریخ تصویب، رعایت نگردیده و در این ارتباط اقدامات انجام شده شرکت در خصوص تکلیف مقرر در مجمع 

عمومي عادي سالیانه مورخ 1391/09/20 نیز به نتیجه نرسیده است. همچنین در شرایط موجود نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را درخصوص اتخاذ تصمیم جهت تقسیم سود به گردش حساب سود )زیان( انباشته تلفیقي جلب مي نماید.

9. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسیدگیهاي 

انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. معاملت مندرج در بند" الف" یادداشت توضیحي 2-41   به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرار 

گرفته است. معاملت مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري صورت پذیرفته  است. به نظر این موسسه، معاملت  مزبور در روال خاص 

معاملت فیمابین با شرکتهاي گروه، انجام شده است.

11. در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرائي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه و دستور العمل هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این 

موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص به استثناي برخي از مواد آئین نامه و دستورالعمل مزبور نظیر اتخاذ ترتیبات لزم جهت برگزاري دوره هاي آموزشي این موسسه به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و 

مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

12. مفاد بند" ه  " ماده 99 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلمي ایران در خصوص ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

26دی1392تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

12:10:33 1393/10/07 علی اكبر اورعی 861457شریک موسسه ایران مشهود

12:18:38 1393/10/07 سید محمد میر آفتاب زاده 800799شریک موسسه ایران مشهود

12:27:00 1393/10/07 سید عباس اسمعیل زاده پاكدامن 800052مدیر موسسه ایران مشهود
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/06/311391/06/311392/06/311391/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
15,95669,598)77( )29(303,859427,044      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

27,06913,089107 )76(51,736212,296      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

706,124713,586)1( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

9,14210,314)11( 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

28,28715,44583 00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

00 718,716221,171225      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

786,578822,032)4( 1,074,311860,51125جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

4,257,9604,015,6516 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

470613)23( 00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

170337)50( 2,6991,70159      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 2,6991,70159جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 1,077,010862,21225جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

48,2307925990       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

2,850,0002,850,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

164,669137,70920      اندوخته قانونی

00      اندوخته طرح و توسعه

1,001,729989,5041      سود )زیان( انباشته

4,306,8304,017,3937 4,016,3983,977,2131جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

5,093,4084,839,4255 5,093,4084,839,4255جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1391/06/31حسابرسی شده منتهی به 1392/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

520,599444,79717سود حاصل از سرمایه گذاری

)56(36,76082,915سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)60(2,3675,869سود حاصل از سایر فعالیت ها

559,726533,5815جمع درآمدها

30)18,087()23,482(هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

--)364(1,675خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

537,919515,1304سود )زیان( عملیاتی

--)650(0هزینه های مالی

--1,2650خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

539,184514,4805سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

--00اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

539,184514,4805سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

539,184514,4805سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

989,504620,94759سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--00تعدیلت سنواتی

989,504620,94759سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,528,6881,135,42735سود قابل تخصیص

4)25,923()26,959(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00افزایش سرمایه از محل سود انباشته

317)120,000()500,000(سود سهام مصوب مجمع

1,001,729989,5041سود انباشته در پایان دوره مالی

1891814سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0002,850,000سرمایه
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صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

00اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي 00000000000000.0000 0.0000.00

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 00000015001501500.0001 0.00500.00

00استخراج کانه هاي فلزي 00000020020200.0002 0.0000.00

00محصولت چوبي 00000010010100.0001 0.0000.00

158مواد و محصولت شیمیایي 9360221900000190.0001 0.0090.00

293,641,925سایر محصولت کاني غیر فلزي 3,023,0831,715,784205,9721,926,141283,229,0556186,81756186,822353,209,90086.27205,97734 60.613,415,87784.12

16,103شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 11,58211,354)6,116()5,251(15,46600000111,5820.31)6,116(1 )1.80(5,4660.13

00پیمانکاري صنعتي 00000010010100.0001 0.0000.00

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000037503753750.0003 0.00750.00

00واسطه گریهاي مالي 00000010497,480141,22010638,70010497,48013.37141,22010 41.55638,70015.73

14انبوه سازي املک و مستغلت 33111400000130.0011 0.0040.00

00رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن 00000013480134813480.0101 0.003480.01

10خدمات فني و مهندسي 1,232704)1,232()704(000000011,2320.03)1,232(0 )0.36(00.00

333,648,090جمع سرمایه گذاری در سهام 3,035,9091,727,881198,6251,920,209313,234,53425684,770141,22525825,995583,720,679100339,85056 1004,060,529100

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

611 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

)770,696(1,800,0001,000351,897,3181,425,38821.421,499,671728,9753,8901,891سیمان سپاهان 74,283326,404 402,57133,600,000

162,0001,00086,600,848601,89952.30588,9321,228,9016,95114,505639,969سیمان کردستان )12,967(638,197 590,704)1,878,261(

)147,447(840,0001,000168,221,075510,80420.03510,804363,3573,0372,160سیمان شرق 0210,949 152,4080

570,0001,000116,147,289340,56738.71445,210738,7422,0183,348293,532سیمان دشتستان 104,643328,161 410,581104,504,600

230,0001,00034,577,349117,25515.03117,255211,9933,3916,13194,738سیمان خزر 0140,833 71,1600

50,0001,00019,208,78821,94537.9045,589348,6742,40618,400303,085سیمان سفید ني ریز 23,644263,176 85,498)259,100(

)72(140,0001,0002,000230.6717,92617,85419,13319,056سیمان اردبیل واهک اذرشهر 17,90317,843 11934,930

18,000,0001,0003,002,05411,5820.015,4666,1034,1064,585637هلدینگ غدیر )6,116()5,251( 11,354)1,670,804(

)121(208,8331,000337,2582,7070.162,7072,5868,0267,670سیمان کارون 01,780 8060

)265(826,9771,000151,2006820.026824174,5112,763سیمان شمال 0261 1560

75,0001,00016,666910.02911345,4608,07343سیمان خاش 094 400

26,6111,0001,000440.00446844,00068,91724سیمان قائن 046 220

271,0001,0002,000210.00212910,50014,8128سیمان هرمزگان 014 150

)1(233,0001,0001,000150.0018173,8633,707سیمان فارس 37 103,660

76,0001,0001,000180.00183818,00038,10520سیمان اصفهان 00 380

55,0001,0001,000160.00164216,00042,87026سیمان بهبهان 0)1( 430

273,9961,0001,000100.00101810,00018,1408سیمان مازندران 00 180

3,000,0001,0001,00090.009583,00019,48149پتروشیمي پردیس 022 362,000

550,0001,0001,57170.00774,4564,6220سیمان صوفیان 00 70

220,3201,0001,00070.00787,0008,3281سیمان کرمان 00 80

711 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

400,0001,0001,71270.007134,0898,0376سیمان ارومیه 0)1( 140

249,6061,0001,50270.00774,6604,8720سیمان داراب 00 70

450,0001,0001,50060.00674,0005,0661سیمان شاهرود 0)1( 80

412,5001,0001,00060.00666,0006,4750سیمان ایلم 03 30

80,0001,0001,00060.006116,00011,2725سیمان دورد 00 110

392,0001,0001,00050.00555,0005,0330سیمان بجنورد 00 50

3,000,0001,0001,07530.00441,8602,0210بین المللي توسعه ساختمان 11 31,075

)1(4,500,0001,0001,07730.00322,7862,621سیمان فارس و خوزستان 0)1( 30

502,9001,000291,0006950.00363,0006,2043سیمان هگمتان )692()571( 577)290,000(

1,500,0001,0001,14220.00241,7514,3322سیمان تهران 0)1( 50

350,0001,0001,00020.00242,0004,8212سیمان فارس نو 0)1( 50

10,000,0001,000428,9301,2320.000001,6410گروه مپنا )1,232()704( 704)428,930(

300,0001,000273,5568450.000003,8400سیمان غرب )845()1,050( 1,050)273,556(

3,035,9093,234,5343,648,090413,556.00جمع 198,6251,920,209 1,727,881
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

968,0001,000316,129,180320,3200032.66320,3201,013سرمایه گذاري آذر

355,0001,000174,660,000174,660174,650,000139,72098.40314,380900سرمایه گذاري دي

650,0001,00032,500,079136,592005.00136,5924,203سیمان خوزستان

900,0001,00049,105,53550,197005.4650,1971,022بین المللي ساروج بوشهر

1,000,0001,0001,500,0001,5001,500,0001,5000.303,0001,000سرمایه گذاري اعتضاد غدیر

500,0001,0001,000,0001,000000.201,0001,000سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر

5,00010,0005,000348001.0034869,600مدیریت سیسمتهاي کارآمد

310,0001,00050,00075000.02751,500آسیاي آرام

500100,0005050001.00501,000,000خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان

635,00010,0001,8152035630.002310,594سیمان مند دشتي

200,0001,0003,00032,00020.0051,000سیمان سفید شرق

50,0001,0005,0005000.0151,000فرآورده هاي سیمان شرق

100,0001,00010000.0000بین المللي توسعه ساحل و فراساحل نگین کیش

300,00010,00010000.0000خدمات مدیریت و بازرگاني غدیر

1010,000100001.0000مدیریت تجهیز وتامین منابع ارمان

11,000100001.0000سرمایه گذاري تیر

20,0001,000500000.0000فرآورده هاي بتني سیمان سپاهان

101,000250000.2500بین المللي توسعه فن اوري پایدار پارس

1001,00010000.0000غدیر کاني آرا

100,0001,000500000.0000رهنورد سپاهان

31,0001,00010000.0000دریابان جنوب ایران

911 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

101,00010000.0100شرکت بین المللي توسعه صنایع چوب گلستان

15,020,0001,000100000.0000بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر

70,0001,000500000.0000شرکت حمل ونقل اعتماد ترابر گروس

1,0001,000100000.0000سرمایه گذاري زرین پرشیا

684,770141,225825,995جمع

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

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

1,000,0008,8900اوراق مشاركت  پذیرفته شده در بورس

000پتروشیمی پردیس

2,21074,2830سیمان سپاهان

19,14917,9030سیمان اردبیل واهک اذرشهر

81930سیمان فارس

14,24126,3720سیمان سفید نی ریز

1,002104,9660سیمان دشتستان

7,5241,1690سیمان كردستان

4,17522,4060هلدینگ غدیر

93010بین المللی توسعه ساختمان

8,42603سیمان مند دشتی

1,00002سیمان سفید شرق

1,00001,500سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

8000139,720سرمایه گذاری دی

255,993141,225جمع

1011 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1392/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/06/31 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 192337شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

1,000,0008,8901,000,0008,8900اوراق مشاركت  پذیرفته شده در بورس

3,0888455,2011,423578سیمان غرب

2,3866922,71778896سیمان هگمتان

1,2922,7289,64520,36117,633سیمان سفید نی ریز

2,0183233,243519196سیمان دشتستان

6,95114,13613,89728,26214,126سیمان كردستان

4,05328,5224,70633,1204,598هلدینگ غدیر

)467(2,8721,2321,783765گروه مپنا

57,36894,12836,760جمع
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