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

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1394/03/311393/06/311394/03/311393/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
37,7327,145428 )47(192,621360,283      حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

1,1357,344)85( )8(4,6175,030      سایر حساب ها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاری های كوتاه مدت

561,551665,817)16( --00      بدهی به شركت های گروه و وابسته      طلب از شركت های گروه و شركت های وابسته

23,06831,445)27( --00      پیش دریافتها      حصه جاری حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

19,96341,945)52( 9689680      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

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

17772,429 )35(360,641556,864      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداخت ها

643,626753,703)15( )39(558,847923,145جمع بدهی های جاریجمع دارایی های جاری

5,191,1454,991,9804 --00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاری های بلند مدت

24420718 --00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      دارایی های ثابت پس از كسر استهلک

94124)24( 4,4043,35131      ذخیره مزایای پایان خدمت      دارایی های نامشهود

00-- 4,4043,35131جمع بدهی های غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری )بلند مدت(

00-- )39(563,251926,496جمع بدهی های جاری و غیر جاری      پیش پرداخت های سرمایه ای

892172,826)99( --      حقوق صاحبان سهام      سایر دارایی ها

2,850,0002,850,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--500,0000      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

215,311213,4661      اندوخته قانونی      

--00      اندوخته طرح و توسعه      

)11(1,707,4391,928,878      سود )زیان( انباشته      

5,192,3755,165,1371 5,272,7504,992,3446جمع حقوق صاحبان سهامجمع دارایی های غیر جاری

5,836,0015,918,840)1( )1(5,836,0015,918,840جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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2,850,000 میلیون ریال 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1393/06/31منتهی به1394/03/311393/03/31

118,967624,890 )57( 50,643 سود حاصل از سرمایه گذاری

3,048366,001 )53( 1,442 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

00 -- 0 سود حاصل از سایر فعالیتها

122,015990,891 )57( 52,085 جمع درآمدها

)16,028()22,413( 22 )19,492( هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

00 -- 0 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

105,987968,478 )69( 32,593 سود )زیان( عملیاتی

00 -- 0 هزینه های مالی

2,8088,436 54 4,314 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

108,795976,914 )66( 36,907 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

108,795976,914 )66( 36,907 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

0)968( -- 0 مالیات

108,795975,946 )66( 36,907 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

1,001,7291,001,729 93 1,928,878 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

1,001,7291,001,729 93 1,928,878 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,110,5241,977,675 77 1,965,785 سود قابل تخصیص

)5,440()48,797( )66( )1,846( اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

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

00 -- )256,500( سود سهام مصوب مجمع

1,105,0841,928,878 55 1,707,439 سود انباشته در پایان دوره مالی

38342 )66( 13 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 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره 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

0145تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم 00146145114600000000.001461 0.031460.00

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

00 00000015001501500.0001 0.00500.00

00استخراج کانه هاي فلزي 00000012500125012500.0101 0.002500.00

154مواد و محصولت شیمیایي 947071900000190.0001 0.0090.00

282,385,746سایر محصولت کاني غیر فلزي 3,375,8743,080,287674,847)694,541(294,050,7215186,831)136,589(450,242333,562,70576.49538,25833 100.664,100,96378.98

10شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 5,4668,619)5,466()8,619(000000015,4660.12)5,466(0 )1.02(00.00

00حمل و نقل انبارداري و ارتباطات 00000017501751750.0001 0.00750.00

00واسطه گریهاي مالي 00000041,086,2331,00041,087,23341,086,23323.321,0004 0.191,087,23320.94

12انبوه سازي املک و مستغلت 430)1(1400000140.0001 0.0040.00

00رایانه و فعالیت هاي وابسته به آن 00000013480134813480.0101 0.003480.01

00خدمات فني و مهندسي 00000012,40080013,20012,4000.058001 0.153,2000.06

00سایر صنایع 00000003013030.0001 0.0030.00

312,385,947جمع سرمایه گذاری در سهام 3,381,3533,088,956669,527)703,009(324,050,880141,276,190)134,789(141,141,401454,657,543100534,73846 1005,192,281100

 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 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره 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

)1,240,698(1,800,0001,000388,277,3181,505,53830.141,861,267620,5693,4311,144سیمان سپاهان 355,729)18,924( 639,493154,178,491

)324,872(648,0001,000171,198,712682,86952.89854,682529,8102,4941,546سیمان کردستان 171,813)263,683( 793,493171,498,712

)358,421(1,092,0001,000237,263,674598,53121.73598,531240,1102,5231,012سیمان شرق 0)236,315( 476,4250

798,0001,000308,912,644533,47138.71533,471701,8491,7272,272168,378سیمان دشتستان 0)274,315( 976,1640

)35,741(650,0001,000005.38147,541111,8004,2223,199سیمان خوزستان 147,541111,800 034,948,596

)1,837(140,0001,0002,110,96840,3091.5140,30938,47219,09518,225سیمان اردبیل واهک اذرشهر 06,176 32,2960

50,0001,0008,007,44713,12116.0813,773142,2751,71317,692128,502سیمان سفید ني ریز 652)18,330( 160,60534,349

)417(826,9771,000151,2006820.026822654,5111,757سیمان شمال 0)162( 4270

230,0001,00050,0001700.021702153,4004,31245سیمان خزر 0)43( 2580

)1(14,252,0001,000000.001461452,9202,909پتروشیمي مبین 146145 050,000

125,0001,00016,666910.01911055,4606,35614سیمان خاش 0)11( 1160

53,2221,0002,000440.00445922,00029,91615سیمان قائن 05 540

)1(271,0001,0002,000210.00212010,50010,270سیمان هرمزگان 0)7( 270

200,0001,0002,631180.0018416,84215,67723سیمان اصفهان 05 360

233,0001,0004,660180.0018463,8639,88828سیمان فارس 012 340

55,0001,0001,000160.00162716,00027,21711سیمان بهبهان 0)8( 350

)2(4,000,0001,000000.0015131,5001,375شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان 1513 010,000

273,9961,0001,000100.00101410,00014,4164سیمان مازندران 0)6( 200

3,000,0001,0003,00090.009543,00018,06145پتروشیمي پردیس 07 470

)3(900,0001,0002,40270.00852,2211,413سیمان داراب 10 51,200
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره اطلعیه :

660,9601,0001,00070.00882,6682,9250سیمان کرمان 10 81,999

)2(550,0001,0001,57170.00754,4563,634سیمان صوفیان 0)2( 70

400,0001,0001,71270.00784,0894,7311سیمان ارومیه 0)2( 100

)3(450,0001,0001,50060.00634,0002,640سیمان شاهرود 0)4( 70

80,0001,0001,00060.00696,0009,2573سیمان دورد 0)7( 160

412,5001,0001,00060.00666,0006,0550سیمان ایلم 0)2( 80

)2(392,0001,0001,00050.00535,0003,912سیمان بجنورد 0)2( 50

)2(3,000,0001,0002,15040.00421,8601,269بین المللي توسعه ساختمان 0)1( 30

)2(4,500,0001,0001,07730.00312,7861,698سیمان فارس و خوزستان 0)2( 30

1,750,0001,0001,14220.00221,7512,4700سیمان تهران 0)2( 40

502,9001,0001,00020.00222,0002,9990سیمان هگمتان 0)3( 50

350,0001,0001,00020.00242,0004,5572سیمان فارس نو 0)1( 50

208,8331,000112,7399050.000004,3470سیمان کارون )905()721( 721)112,739(

1,800,0001,0001,331,2505,4660.000002,4930هلدینگ غدیر )5,466()8,619( 8,619)1,331,250(

)1,664,933.00(3,381,3534,050,8802,385,947جمع 669,527)703,009( 3,088,956
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره 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

968,0001,000790,448,180763,8530081.66763,853966سرمایه گذاري آذر

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

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

600,0001,0005,000,0005,0001,000,0001,0001.006,0001,000سرمایه گذاري برق و انرژي غدیر

10,0001,0002,400,0002,400800,00080032.003,2001,000مهندسي و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان

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

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

1,500,0001,000250,126250000.02250999بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر

310,0001,00050,00075000.02751,500آسیاي آرام

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

30.003610,435)2,168,545(635,0001,0002,171,99533سیمان مند دشتي

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

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

0.0000)136,592()32,500,079(650,0001,00032,500,079136,592سیمان خوزستان

000310000.0030سایر شرکت هاي خارج از بورس

1,141,401)134,789(1,276,190جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
2,850,000 میلیون ریال 

1394/06/31 500,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/03/31 )حسابرسی نشده(

269435 كد صنعت: سغدیرتوسعه سرمایه و صنعت غدیر نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 221117شماره 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

000سایر شركت های خارج از بورس

50010سیمان كرمان

2,307355,7290سیمان سپاهان

83310سیمان داراب

18,9816520سیمان سفید نی ریز

1,001171,8130سیمان كردستان

1,500150شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

6308390هلدینگ غدیر

10,56303سیمان مند دشتی

1,00001,000سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

1,0000800مهندسی و تحقیقات غدیر مهر ایرانیان

4,221147,5410سیمان خوزستان

2,9201460پتروشیمی مبین

676,7371,803جمع

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

)333(8,0279055,073572سیمان كارون

2,3686,3053,0348,0791,774هلدینگ غدیر

00000سیمان مند دشتی

4,202136,5924,202136,5920سیمان خوزستان

143,802145,2431,441جمع
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