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

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه تلفیقي گروه و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1392 و صورت هاي سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت هاي 1 

تا41 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت هاي مالي با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه،بیان نتیجه گیري درباره صورت هاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این موسسه براساس استاندارد"بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولین امور مالي و حسابداري و به کارگیري روش هاي تحلیلي و سایر 

دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه  شود و از  روش هاي بررسي اجمالي است. 

این رو، اظهار نظر حسابرسي ارایه نمي کند

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مباني پیش بیني شده در استانداردهاي حسابداري در خصوص لزوم انعکاس اقلم مقایسه اي دوره مالي مشابه سال قبل در صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد پیوست، رعایت نشده است.

4. -4طبق استانداردهاي حسابداري، سهم دارایي ها و بدهي هاي غیر پولي شرکت هاي فرعي مشمول تلفیق در زمان تحصیل، براساس ارزش منصفانه دارایي ها و بدهي هاي مذکور شناسایي و مابقي به عنوان سرقفلي ناشي از تحصیل در 

صورت هاي مالي تلفیقي منظور مي گردد. همچنین طبق استاندارد یاد شده، حقوق سهامداران اقلیت نیز براساس ارزش منصفانه خالص دارایي هاي قابل تشخیص ارزیابي مي گردد. به دلیل عدم دسترسي به اطلعات و مدارک لزم، تعیین آثار مالي 

ناشي از اعمال روش مذکور بر صورت هاي مالي تلفیقي گروه )به ویژه در خصوص شناسایي هزینه استهلک در صورتهاي مالي تلفیقي( و اقلم مقایسه اي سال قبل آن براي این موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارایه مطلوب صورت هاي مالي یاد شده ، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد 

نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

6. -6همانطور که در یادداشت 1-20 صورتهاي مالي به تفصیل توضیح داده شده نتیجه اعتراض شرکتهاي گروه به بخش عمده مالیاتهاي تشخیصي هنوز به نتیجه قطعي منجر نگردیده و بدین لحاظ وضعیت قطعي تعلق هرگونه تفاوت مالیات به 

عملکرد شرکتهاي مذکور مشخص نمي¬باشد. این بند در اظهارنظر این مؤسسه تأثیر نداشته است.

7. -7همانگونه که از مندرجات جدول یادداشت 1-15 صورتهاي مالي مشخص مي¬باشد، ارزش بازار سهام سیمان سپاهان در تاریخ ترازنامه کمتر از بهاي تمام شده آن مي¬باشد. توضیح این¬ که بر اساس محاسبات به عمل آمده، که مبتني بر 

تحقق پیش¬بیني عملکرد سال مالي و اعمال رویه یکنواخت افزایش قیمتها بوده، ارزش جایگزیني سهام مذکور بیش از بهاي تمام شده آن خواهد بود. اظهارنظر این مؤسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

توسعه سرمایه و صنعت غدیربه هیئت مدیره
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2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

8. -8صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1392 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي دیگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 26 دي ماه 1392 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر مشروط اظهار 

شده است.

31شهریور1393تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی آزمون پرداز

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

14:12:33 1394/03/12 فریور فرزاد شهدادفرد شریک موسسه آزمون پرداز

14:16:24 1394/03/12 عباس وفادار 800874مدیر موسسه آزمون پرداز
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/12/291392/06/311392/12/291392/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
46,91234,64235 )11(271,819303,859      حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

8,4089,143)8( )36(44,97670,421      سایر حساب ها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاری های كوتاه مدت

542,009706,123)23( --00      بدهی به شركت های گروه و وابسته      طلب از شركت های گروه و شركت های وابسته

11,3759,14224 --00      پیش دریافتها      حصه جاری حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

14,16528,287)50( --00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

00-- --00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

00-- )12(629,452718,716      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداخت ها

622,869787,337)21( )13(946,2471,092,996جمع بدهی های جاریجمع دارایی های جاری

4,450,4284,275,8864 --00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاری های بلند مدت

429470)9( --00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      دارایی های ثابت پس از كسر استهلک

144170)15( )3(2,6262,699      ذخیره مزایای پایان خدمت      دارایی های نامشهود

00-- )3(2,6262,699جمع بدهی های غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری )بلند مدت(

00-- )13(948,8731,095,695جمع بدهی های جاری و غیر جاری      پیش پرداخت های سرمایه ای

2,30548,230)95( --      حقوق صاحبان سهام      سایر دارایی ها

2,850,0002,850,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

170,214164,6693      اندوخته قانونی      

--00      اندوخته طرح و توسعه      

1,107,0881,001,72911      سود )زیان( انباشته      

4,453,3064,324,7563 4,127,3024,016,3983جمع حقوق صاحبان سهامجمع دارایی های غیر جاری

5,076,1755,112,093)1( )1(5,076,1755,112,093جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1392/06/31منتهی به1392/12/291391/12/30

46,483520,599 156 118,834 سود حاصل از سرمایه گذاری

11,00436,760 )72( 3,048 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

02,367 -- 0 سود حاصل از سایر فعالیتها

57,487559,726 112 121,882 جمع درآمدها

)11,618()23,482( 4 )12,072( هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

)2,498(1,675 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

43,371537,919 153 109,810 سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

1,2431,265 )12( 1,094 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

44,614539,184 149 110,904 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

44,614539,184 149 110,904 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

44,614539,184 149 110,904 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

989,504989,504 1 1,001,729 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

989,504989,504 1 1,001,729 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,034,1181,528,688 8 1,112,633 سود قابل تخصیص

)2,231()26,959( 149 )5,545( اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 كاهش )افزایش( سرمایه از محل زیان)سود( انباشته

)500,000()500,000( -- 0 سود سهام مصوب مجمع

531,8871,001,729 108 1,107,088 سود انباشته در پایان دوره مالی

16189 144 39 سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,850,0002,850,000 0 2,850,000 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

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 00000010000100.0000 0.0000.00

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 00000015001501500.0001 0.00500.00

154مواد و محصولت شیمیایي 9580)4(1900000190.0001 0.0090.00

274,440,094سایر محصولت کاني غیر فلزي 3,229,0523,641,934116,671798,160273,345,7235186,82145186,825323,415,87384.12116,67532 95.423,532,54884.45

18,671شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 5,4666,10402,56715,4660000015,4660.1301 0.005,4660.13

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000017501751750.0001 0.00750.00

00واسطه گریهاي مالي 0000004638,7004,0004642,7004638,70015.734,0004 3.27642,70015.37

14انبوه سازي املک و مستغلت 44001400000140.0001 0.0040.00

00رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن 00000013480134813480.0101 0.003480.01

00خدمات فني و مهندسي 000000001,60011,600000.001,6001 1.311,6000.04

00سایر صنایع 00000002002020.0000 0.0020.00

304,448,823جمع سرمایه گذاری در سهام 3,234,5313,648,100116,671800,723303,351,20213825,9965,60413831,600434,060,527100122,27543 1004,182,802100

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره 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

)487,086(1,800,0001,000385,497,3181,499,67121.571,505,5371,018,4513,8772,623سیمان سپاهان 5,866289,476 728,9752,780,000

324,0001,00084,722,587588,93252.30673,6541,245,2523,9767,349571,598سیمان کردستان 84,72216,351 1,228,90184,722,587

840,0001,000168,221,075510,80420.03510,804542,8493,0373,22732,045سیمان شرق 0179,491 363,3580

570,0001,000220,651,889445,21038.71445,210946,1552,0184,288500,945سیمان دشتستان 0207,412 738,7430

230,0001,00034,577,349117,25514.88116,032228,2233,3916,670112,191سیمان خزر )1,223(16,229 211,994)361,000(

50,0001,00018,949,68845,58938.3852,314426,2332,72622,210373,919سیمان سفید ني ریز 6,72577,559 348,674241,358

)9,078(140,0001,000936,93017,9261.5140,30931,23119,09514,795سیمان اردبیل واهک اذرشهر 22,38313,377 17,8541,174,038

18,000,0001,0001,331,2505,4660.015,4668,6714,1066,5143,205هلدینگ غدیر 02,567 6,1040

)169(208,8331,000337,2582,7070.059057368,0276,534سیمان کارون )1,802()1,851( 2,587)224,519(

)179(826,9771,000151,2006820.026825034,5113,329سیمان شمال 085 4180

75,0001,00016,666910.02911875,46011,22296سیمان خاش 052 1350

26,6111,0001,000440.00445444,00054,07810سیمان قائن 0)15( 690

271,0001,0002,000210.00212610,50013,3145سیمان هرمزگان 0)4( 300

)1(233,0001,0004,660180.0018173,8633,709سیمان فارس 00 170

)2(76,0001,0001,000180.00181618,00016,082سیمان اصفهان 0)22( 380

55,0001,0001,000160.00164516,00045,95429سیمان بهبهان 02 430

273,9961,0001,000100.00102110,00021,41911سیمان مازندران 03 180

3,000,0001,0003,00090.009543,00018,16545پتروشیمي پردیس 0)4( 580

400,0001,0001,71270.007144,0898,5607سیمان ارومیه 00 140

550,0001,0001,57170.00774,4564,9860سیمان صوفیان 00 70
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

)3(249,6061,0001,50270.00744,6603,305سیمان داراب 0)3( 70

220,3201,0001,00070.00797,0009,7192سیمان کرمان 01 80

450,0001,0001,50060.006104,0006,7094سیمان شاهرود 02 80

412,5001,0001,00060.006106,00010,8814سیمان ایلم 04 60

80,0001,0001,00060.006186,00018,40112سیمان دورد 07 110

392,0001,0001,00050.00565,0006,5181سیمان بجنورد 01 50

3,000,0001,0002,15040.00441,8602,0940بین المللي توسعه ساختمان 00 40

4,500,0001,0001,07730.00342,7863,9351سیمان فارس و خوزستان 01 30

502,9001,0001,00020.00272,0007,2015سیمان هگمتان 01 60

1,500,0001,0001,14220.00261,7515,6244سیمان تهران 01 50

3,234,5313,351,2024,448,8231,097,621.00جمع 116,671800,723 3,648,100

79 از



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

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره 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

355,0001,000349,310,000314,3800098.40314,380900سرمایه گذاري دي

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

900,0001,00049,105,53550,196005.4650,1961,022بین المللي ساروج بوشهر

500,0001,0001,000,0001,0004,000,0004,0001.005,0001,000سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر

1,000,0001,0003,000,0003,000000.303,0001,000سرمایه گذاري اعتضاد غدیر

00001,600,0001,6000.001,6001,000مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان

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

310,0001,00050,00075000.02751,500آسیاي آرام

5001,000,00050500010.00501,000,000خدمات بیمه اي سپهر ایرانیان

535,00010,0002,1712340640.002710,477سیمان مند دشتي

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

200,0001,0005,0005000.0051,000سیمان سفید شرق

00.0000)34(567,130500,000340امتیاز تسهیلت مسکن

0002000.0020سایر شرکت هاي خارج از بورس

825,9965,604831,600جمع

89 از



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

1393/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1392/12/29 )حسابرسی شده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 212541شماره اطلعیه :

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

2,1105,8660سیمان سپاهان

19,06422,3830سیمان اردبیل واهک اذرشهر

21,3928,7700سیمان سفید نی ریز

99984,7220سیمان كردستان

9,85204سیمان مند دشتی

1,00004,000سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

1,00001,600مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان

121,7415,604جمع

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

3,3871,2236,7112,4231,200سیمان خزر

8,0261,8029,3662,103301سیمان كارون

12,1292,04521,2403,5811,536سیمان سفید نی ریز

00382,3521313امتیاز تسهیلت مسکن

5,0708,1203,050جمع

99 از


