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 -3وضعیت مالی شرکت
مبلغ در تاریخ
شرح
سرمایه گذاری در سهام و

1331/40/22

مبلغ در تاریخ
درصد

1330/40/22

مبلغ در تاریخ
درصد

(ریال)

1331/41/22

درصد

(ریال)

2,22232,232321

%,2.11

32211124142020

%,2.21

3120222113234,

%,1.32

0332130044

%12.,4

3241,21422,22

%,.20

4

%4.44

حساب های دریافتنی

1221224,42242

%3.10

12211232,2244

%0.22

223222,2412

%2.14

سایر دارایی ها

222122320

%4.22

214024112

%4.12

4

%4.44

موجودی نقد

2332333241,

%4.,1

121222,302224

%3.42

1200324,32313

%3.30

جاری کارگزاران

4

%4.44

-

-

2232121132232

%2.33

جمع دارایی ها

30231,24242424

%144.44

3,212,22342302

%140.22

322211201,2113

%144.44

جاری کارگزاران

232332132

%2.32

3200222,32132

%3.01

-

-

3,122122121

%1.12

1242322,322,1

%2.32

1212322042413

%3.24

121232302

%4.44

223332102

%4.41

121232302

%4.44

2122,322431

%1.31

244224,23,1

%1.20

04220042232

%1.11

جمع بدهی ها

12,0122112100

%1.32

1211324,1234,

%13.3,

121,12,132133

%0.32

خالص دارایی ها

3221122,402,22

%30.20

33241322432433

%34.23

31243321202324

%31.2,

30231,24242424

%144.44

3,212,22342302

%140.22

322211201,2113

%144.44

حق تقدم
سرمایه گذاری در سایر
اوراق بهادار با درآمد ثابت

پرداختنی به ارکان
صندوق
پرداختنی به سرمایه
گذاران
حسابهای پرداختنی و
ذخایر

جمع بدهی ها و خالص
دارایی ها
خالص دارایی های هر
واحد سرمایه گذاری

124122212

124032244

2

1211124,3
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 -3-1اقالم عمده ترازنامه
دوره مالی

(1331/40/22ریال)

( 1330/40/22ریال)

(1331/41/22ریال)

جمع دارایی ها

3031,424424

3,212,22342302

322211201,2113

جمع بدهی ها

1,01211100

1211324,1234,

121,12,132133

حقوق صاحبان سهام

32112,40,22

33241322432433

31243321202324

اقالم عمده ترازنامه شامل دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق صاحبان سهام به تفکیک در جدول زیر آورده شده است:
مقایسه دارایی ها 2بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام
02.32%

دارایی ها
%14
بدهی ها
%2.2,

 -3-2ترکیب دارایی های صندوق
حساب های دریافتنی;

موجودی نقد; %4.,1

%3.10
سرمایه گذاری در سایر

سایر دارایی ها; %4.22

اوراق بهادار با درآمد ثابت;
%12.,4

سرمایه گذاری در سهام و
حق تقدم; %,2.11

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)
محصوالت غذایی و آشامیدنی
به جز قند و شکر

فراورده های نفتی کوک

%3

سوخت هسته ای

محصوالت

%2

شیمیایی
%1

سایر

واسطه گری های
مالی و پولی

واسطه گری های

خودرو و ساخت قطعات

مالی

%12

%11

%14
بانک ها
و موسات

فلزات اساسی

اعتباری

%12

%1
سایر محصوالت

انبوه سازی

کانی غیرفلزی

امالک و

%14

مستغالت
%2
سرمایه گذاری ها
%2
بیمه و صندوق بازنشتگی
به جز تامین اجتماعی
%3

عرضه برق گاز بخار

ساخت محصوالت فلزی
%0

و آب گرم
%3

0

مخابرات
%2
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ب) سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم (براساس خالص ارزش فروش)
محصوالت شیمیایی; %1

محصوالت غذایی و آشامیدنی
به جز قند و شکر; %3

فراورده های نفتی کوک
سوخت هسته ای; %2
واسطه گری های
مالی و پولی; %,

خودرو و ساخت قطعات ; %13

سایر
واسطه گری های مالی; %14

فلزات اساسی; %11

بانک ها
و موسات

سایر محصوالت

اعتباری; %1

کانی غیرفلزی; %3

انبوه سازی

عرضه برق گاز بخار
و آب گرم; % 2

امالک و
مستغالت; %0
سرمایه گذاری ها; %2

مخابرات; %2

بیمه و صندوق بازنشتگی
به جز تامین اجتماعی; %2

ساخت محصوالت فلزی; %0

 -3-2-2حساب های دریافتنی
 سود سهام دریافتنی

تاریخ

تنزیل نشده(ریال)

1331/40/22

1223322422231

1330/40/22

12,2222212032

1331/41/22

,432,212224

نرخ تنزیل(درصد)

تنزیل شده(درصد)
1221224,42242

21

12211232,2244
223222,2412

1
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 -3-3اقالم صورت سود و زیان

شرح

دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1331/40/22

1330/40/22

1331/41/22

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

مبلغ(ریال)

درآمدها :
سود(زیان) فروش اوراق بهادار

-,2222122220

سود سهام

1,123332103

-

-1,24,2240,

22121244220,1

12314222121,2

12404202322,1

برگشت ذخیره زیان تحقق
نیافته نگهداری اوراق سهام دوره
پیش

4

سایر درآمدها ،برگشت ذخیره
هزینه تنزیل حساب های
دریافتنی دوره پیش

34224,22,4,

12223,42033

0022,102222

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و
سپرده بانکی

24,2311240,

,,22312,3,

02421,02124

1244222202424

1212322212211

1012,132101

0241,20142121

-

سود (زیان)تحقق نیافته
نگهداری اوراق بهادار

12,2323242124
-

جمع درآمد ها:

1224322342331

کسر می شود:
هزینه ها :
هزینه معامالت
هزینه کارمزد ارکان

2312233212,

21422,,2224

30122,42012

سایر هزینه ها

14124132223

242,142214

23122322303

جمع هزینه ها

332221,2301

321213323,4

1223220122221

سود خالص

-12322212,33

-1233220032332

2

222,124322320
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 -4وضعیت سبد سهام صندوق در تاریخ 1331/40/22
قیمت
ارزش افزوده

خالص
ارزش
فروش
هر سهم

رایان سایپا

0،011،111

1

8،013

8،403،,,8،3,3

8،0,3

8،4,4،311،111

,8،038،,33

8،038

8،483،048،3,3

سرامیک اردکان

81،111

1

,1،880

8،18,،343،438

,3،488

8،04,،331،111

013،08,،,14

,0،338

8،008،81,،388

کوثر مرکزی

3،103،313

1

0،813

8،38,،3,8،,88

0،43,

3،3,3،403،,08

-888،488،34,

0،408

3،348،8,3،,,8

سایپا

3،111،111

1

0،330

3،440،3,,،133

0،3,,

3،,,4،111،111

003،143،300

0،384

3،,3,،,03،841

پتروشیمی فجر

0,3،801

1

0,،841

3،833،830،800

04،838

3،,88،8,8،,81

-083،34,،1,0

04،,4,

3،,01،,,4،0,3

اوراق

تعداد قابل
فروش

تعداد
غیر قابل
فروش

تمام

قیمت تمام شده

ارزش

شده

کل

روز فی

ارزش روز کل

فی

خالص ارزش
فروش

ذوب آهن اصفهان

0،111،111

1

8،133

8،133،834،4,4

3،,14

3،,14،111،111

-,34،834،4,8

3،4,3

3،4,3،834،,81

آتیه دماوند

,11،111

1

8،834

0،833،034،331

4،143

3،134،111،111

880،30,،,31

4،118

3،118،0,8،141

سرمایه گذاری
ساختمان ایران

,11،111

1

8،3,3

0،883،333،180

3،313

0،4,0،111،111

-033،333،180

3،3,3

0،488،183،301

ماشین سازی اراك

83,،034

1

8،331

0،3,3،,33،383

8،013

0،380،3,3،843

-48،330،030

8،1,1

0،303،313،80,

زامیاد

0،111،111

1

0،034

0،038،,,4،3,3

0،131

0،131،111،111

-018،,,4،3,3

0،101

0،113،,14،311

پگاه آذربایجان

,83،0,,

1

0،838

0،113،418،1,3

0،810

330،,88،3,,

-08،388،30,

0،333

330،888،141

فوالد آلیاژی ایران

,11،111

1

3،80,

0،0,3،,8,،13,

0،88,

388،,11،111

-83,،18,،13,

0،8,1

334،338،33,

گروه بهمن

3,1،310

1

3،333

,30،840،88,

3،333

,31،,88،833

-01،314،3,,

3،3,3

,,3،,13،313

بیمه پارسیان

811،111

1

3،831

,38،083،08,

3،483

,41،,11،111

-4,،483،08,

3،444

,88،1,3،03,

نفت بندر عباس

0,1،111

1

4،880

833،130،130

4،314

,31،811،111

30،,03،303

4،,,,

,08،03,،138

مخابرات

383،831

43،338

3،410

,43،083،,13

3،1,0

84,،8,8،,88

-013،,,,،,,3

3،1,1

883،,08،10,

فوالد خوزستان

0,1،111

1

3،3,8

448،11,،133

3،834

8,,،811،111

-33،41,،13,

3،8,3

8,8،331،338

گروه پتروشیمی
س.ایرانیان

301،183

1

0،,18

808،84,،33,

0،883

338،008،3,3

-81،380،81,

0،843

338،083،38,

بانک خاورمیانه

,3،,3,

1

8،1,8

031،10,،88,

8،113

0,8،010،,3,

-8،308،343

3،3,3

0,4،333،883

رادیاتور

1

83،831

3،,44

3,،884،333

8،,1,

084،888،,81

88،383،343

8،4,0

088،343،843

پتروشیمی مبین

3،003

1

8،,31

84،483،838

8،833

88،,3,،433

-,40،040

8،880

88،831،438

جمع

1120122432

,223,2

232323242,2242

2

2,211120312110

1204221,22434

2,222324302,22
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 -1صورت گردش خالص دارایی ها:
1331/40/22

1330/40/22
تعداد واحد

تعداد واحد

شرح

1331/41/22

های سرمایه

های

مبلغ -ریال

سرمایه

گذاری

تعداد واحد
مبلغ -ریال

مبلغ -ریال

های سرمایه
گذاری

گذاری

خالص داراییها(واحدهای
سرمایه گذاری پذیره

312131

322122

31243321202324

3322012311242,

3322012311242,

322122

نویسی شده) اول دوره
واحد های سرمایه

4

گذاری صادر شده طی

4

4

4

33212124,,

02

دوره
واحد های سرمایه

)(133

گذاری ابطال شده طی

)(2

)(1,42314220,

)(223,42134

)(12432210,2124

-12401

دوره

)(12322212,33

31243321202324

سود خالص دوره

222,124322320

خالص دارایی ها پایان
دوره

342332

(واحد های سرمایه

322113

2320,22,132122

33241322432433

31243321202324

312131

گذاری)

نوع
صندوق

تعداد کل
تاریخ

واحد های
صندوق

دارندگان واحدهای سرمایه
گذاری حقوقی

دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری
حقیقی

سرمایه تأمین

سرمایه تأمین

شده توسط

شده توسط

اشخاص

اشخاص

حقوقی(درصد) حقیقی(درصد)

سهامی

1331/40/22

342332

1

22

32

,

در اندازه

1330/40/22

322113

1

2,

,,

12

کوچک

1331/41/22

312131

1

20

34

14

,
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 -2عملکرد 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)

 1331/41/2,الی 1331/40/22

-2.23

الزم به ذکر است که در تاریخ  083,/14/3,تعداد کل واحد های صندوق  342332واحد که شامل 23 2332واحد های
سرمایه گذاری عادی و 12444واحد های سرمایه گذاری ممتاز می باشد و ارزش خالص داراییها 3221122,402,22ریال بوده
که  31202222402321ریال آن مربوط به واحد های سرمایه گذاری عادی و  1240321332311ریال آن مربوط به واحد های
سرمایه گذاری ممتاز است.
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