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 -3وضعیت مالی شرکت

شرح
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

مبلغ در تاریخ
72/79/29

درصد

مبلغ در تاریخ
72/79/29

درصد

مبلغ در تاریخ
72/71/29

درصد

29672269236271

779776

22692362296292

279796

31629961136772

229796

7

79776

3672267226729

179726

7

79776

حسابهای دریافتنی

1627267276292

29276

2612267176272

99296

97767726727

29176

جاری کارگزاران

7

79776

21762276323

79996

2672262236237

99776

سایر دارایی ها

12369776229

79376

13262716312

79276

7

79776

موجودی نقد

7673762236229

229776

12969126722

79226

1622367236323

39726

جمع دارایی ها

37629763226197

1779776

22621762226927

1779776

37671262126223

1779776

جاری کارگزاران

23262276277

19176

7

79776

7

79776

پرداختنی به ارکان صندوق

21362736271

19376

92262176923

29996

1619362276717

39276

پرداختنی به سرمایه گذاران

12697762276777

379716

161936322

79776

161936322

79776

حسابهای پرداختنی و ذخایر

77761926327

19726

72762376779

29126

27962276232

19116

جمع بدهی ها

19621161376229

239776

1621762236792

29776

1622162236273

29326

خالص دارایی ها

22617262726723

279716

29677269726212

729726

32673362726777

729726

جمع بدهی ها و خالص دارایی ها

37629763226197

1779776

22621762226927

1779776

37671262126223

1779776

161736722

79776

2276919

79776

161116723

79776

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار
با درآمد ثابت

خالص دارایی های هرواحد سرمایه
گذاری
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 -3-1اقالم عمده ترازنامه
دوره مالی

( 1372/79/29ریال)

( 1372/79/29ریال)

( 1372/71/29ریال)

جمع دارایی ها

37629763226197

22621762226927

37671262126223

جمع بدهی ها

19621161376229

1621762236792

1622162236273

حقوق صاحبان سهام

22617262726723

29677269726212

32673362726777

اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:
مقایسه دارایی ها 6بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها
%50

حقوق صاحبان سهام
%28

جمع بدهی ها
%22

 -3-2ترکیب دارایی های صندوق
موجودی نقد

ترکیب دارایی های صندوق

622

سایر دارایی ها
67
سرمایه گذاری در سهام و

حسابهای دریافتنی

حق تقدم

62

697

3
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 -3-2-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به تفکیک صنعت
الف) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس بهای تمام شده)

سایر
واسطه گری های مالی
%9

استخراج کانه های فلزی
%13

خودرو و ساخت قطعات
%13

محصوالت کاغذی
%9
هتل و
رستوران
%4

انبوه سازی
امالک و
مستغالت
%12
فلزات اساسی
%17

الستیک و پالستیک
%1
عرضه برق گاز
مخابرات
بخار
%0
و آب گرم
%5

قند و شکر
%3

رایانه و فعالیت
های وابسته
%1

سایر محصوالت
کانی غیرفلزی
%1

حمل و نقل و انبارداری
%2
فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای
%10

2
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ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)
خودرو و ساخت قطعات

0%

613

سایر

رایانه و فعالیت های

استخراج کانه های فلزی

قند و شکر

612

وابسته
61

62

واسطه گری های مالی
69

محصوالت کاغذی
617

انبوه سازی
امالک و

هتل و

مستغالت

رستوران

612

62

الستیک و

فلزات اساسی

پالستیک

بخار
و آب گرم
62

و انبارداری

619

61
عرضه برق گاز

حمل و نقل
62
فراورده های نفتی کوک

مخابرات

سوخت هسته ای

 67سایر محصوالت

617

کانی غیرفلزی
62

 -3-2-2حساب های دریافتنی

تاریخ

تنزیل نشده(ریال)

1372/79/29

1677167176773

1372/79/29

2622267736322

1372/71/29

27762926977

2

نرخ
تنزیل(درصد)

تنزیل
شده(درصد)
1627267276292

22

2612267176272
97767726727
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 -3-3اقالم صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1372/79/29

1372/71/29

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

-2،143،028،782

-4،002،609،320

-18،086،048

سود تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار

-154،722،774

-2،882،308،720

1،179،221،251

سود سهام

1،501،202،825

1،549،495،773

1،950،275،586

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

385،904،625

253،950،354

460،184،560

سایر درآمدها

504،069،008

211،280،532

446،854،776

جمع درآمدها

93،424،902

-4،870،191،381

4،018،450،125

دوره مالی شش ماهه
شرح

منتهی به 1372/79/29

هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان

452،623،454

488،785،404

941،780،412

سایر هزینه ها

189،165،726

141،388،680

295،632،349

جمع هزینه ها

641،789،180

630،174،084

1،237،412،761

سودخالص

-22263726292

-2627763726272

2692167396372

7
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 -4وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ 1372/79/29
تعداد قابل
فروش

تعداد
غیر
قابل
فروش

قیمت
تمام
شده
فی

قیمت تمام شده
کل

آسان پرداخت
پرشین

15،826

0

10،048

159،013،239

10،498

ایران خودرو

500،000

0

3،361

1،680،326،863

3،413

1،706،500،000

باما

600،000

0

4،440

2،664،184،335

4،973

2،983،800،000

319،615،665

پتروشیمی فجر

84،124

0

15،640

1،315،699،950

14،626

1،230،397،624

-85،302،326

14،475

ذوب آهن اصفهان

700،000

0

2،935

2،054،441،079

2،764

1،934،800،000

-119،641،079

2،736

1،915،239،172

رایان سایپا

800،000

0

2،119

1،695،424،754

1،781

1،424،800،000

-270،624،754

1،763

1،410،138،808

رایان سایپا(تقدم)

700،000

0

1،119

783،496،659

779

545،300،000

-238،196،659

771

539،688،863

ریل پردازسیر

400،000

0

1،444

577،424،048

1،442

576،800،000

-624،048

1،427

570،968،552

زامیاد

1،700،000

0

1،113

1،891،521،918

1،109

1،885،300،000

-6،221،918

1،098

1،865،900،263

زرین معدن آسیا

207،170

0

4،042

837،370،385

4،535

939،515،950

102،145،564280

4،489

930،017،444

سرمایه گذاری
ساختمان ایران

500،000

اوراق

0

3،278

1،639،228،061

ارزش
روز فی

ارزش روز کل

ارزش افزوده

خالص
ارزش
فروش
هر سهم

خالص ارزش
فروش

166،141،348

7،128،109

10،390

164،431،754

26،173،137

3،378

1،688،940،115

4،922

2،953،096،698
1،217،736،832

3،175

1،587،500،000

-51،728،061

3،142

1،571،164،625

سرمایه گذاری
معادن و فلزات

700،000

0

1،279

895،356،562

1،308

915،600،000

20،243،438

1،295

906،178،476

شهرسازی و خانه
سازی باغمیشه

500،000

0

2،114

1،057،072،715

2،271

1،135،500،000

78،427،285

2،248

1،124،020،095

صنعتی بارز

100،000

0

3،493

349،289،329

3،670

367،000،000

17،710،670275

3،632

363،223،570

فوالد خوزستان

650،000

0

2،829

1،838،692،791

2،788

1،812،200،000

-26،492،790

2،759

1،793،552،462

قند چهار محال

144،899

0

4،719

683،792،359

4،418

640،163،782

-43،628،577

4،373

633،691،726

گروه سرمایه گذاری
میراث فرهنگی و
گردشگری ایران

332،494

0

3،536

1،175،808،242

3،219

1،070،298،186

-105،510،056

3،186

1،059،477،471

گروه صنایع کاغذ
پارس

950،000

0

2،646

2،513،582،663

2،920

2،774،000،000

260،417،336291

2،890

2،745،954،860

مخابرات

0

48،996

2،401

117،630،354

2،364

115،826،544

-1،803،810

2،340

114،634،689

ملی مس

7،500

0

1،747

13،105،885

1،755

13،162،500

56،615

1،737

13،027،058

مواد ویژه لیا

94،854

0

4،247

402،848،322

5،242

497،224،668

94،376،346

5،189

492،197،727

نفت بندر عباس

585،250

0

4،848

2،837،439،075

5،008

2،930،932،000

93،492،924272

4،956

2،900،772،710

نوسازی و ساختمان

300،000

0

2،143

643،024،955

2،407

722،100،000

79،075،045

2،382

714،669،591

جمع

1762926119

226777

29679262726772

12767226727

29622269926223

9

29672269236271
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 -2صورت گردش خالص دارایی ها:

1372/79/29
تعداد
شرح

واحدهای
سرمایه

1372/79/29
تعداد

مبلغ  -ریال

گذاری

واحدهای
سرمایه

1372/71/29
تعداد

مبلغ  -ریال

گذاری

واحدهای
سرمایه

مبلغ  -ریال

گذاری

خالص داراییها
(واحدهای سرمایه

316231

32673362726777

326227

33622267126772

326227

33622267126772

گذاری )اول دوره
واحدهای سرمایه
گذاری صادر شده طی

36772

3677267776777

7

7

27

2767776777

دوره
واحدهای سرمایه
گذاری ابطال شده طی

)(126322

)(17622167726727

)(922

)(92267776777

)(16721

)(1672167776777

دوره
)(22263726292

سود خالص دوره

)(2627763726272

2692167396372

خالص داراییها
(واحدهای سرمایه

276792

22617262726723

316922

گذاری )پایان دوره

2

29677162276773

316231

32673362726777
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نوع
صندوق

تعداد کل
واحد های

تاریخ

دارندگان واحدهای سرمایه

صندوق

گذاری حقوقی

دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری
حقیقی

سرمایه تأمین

سرمایه تأمین

شده توسط

شده توسط

اشخاص

اشخاص

حقوقی(درصد) حقیقی(درصد)

سهامی

1372/79/29

27792

2

22

22

12

در اندازه

1372/79/29

31922

2

22

77

17

کوچک

1372/71/29

31231

2

22

71

7

 -7عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان:
عملکرد صندوق به شرح زیر است:
نوع صندوق

سهامی در اندازه کوچک

عملکرد صندوق سرمایه گذاری کارگزاری پارسیان
دوره

بازدهی(درصد)

 1372/71/22الی 1372/79/29

-2.29

الزم به ذکر است که در تاریخ  1395/07/27تعداد کل واحد های صندوق  276792واحد که شامل 17 6792واحد های
سرمایه گذاری عادی و 16777واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها 22617262726723ریال بوده
که  21677162236277آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و  1617367226133ریال آن مربوط به واحد های سرمایه
گذاری ممتاز است.

7

