














(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت سود و زیان تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1398سال1399ساليادداشت

ميليون ريالميليون ريال

5126,83132,194درآمد سود سهام

61,01113,995درآمدسودتضمين شده

7779,123194,442فروش سرمايه گذاريها (زيان)سود

9,362-8تغيير ارزش سرمايه گذاريها(زيان)سود

-948,022درآمد فروش محصول

954,987249,993جمع درآمدهای عملياتی

هزینه های عملیاتی

-(35,514)10بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

(16,206)(27,215)11هزينه های حقوق و دستمزد و مزايا

(430)(789)هزينه استهالک

(3,667)(8,665)12ساير هزينه ها

(20,304)(72,183)جمع هزينه های عملياتی

882,804229,689سود عملياتی

(4,825)(26,202)13هزينه های مالی

3,00072ساير درآمدها وهزينه های غير عملياتی

859,602224,936سود قبل ازماليات

هزينه ماليات بر درآمد

-(1,944)سال جاری

-(1,936)سال قبل

855,722224,936سود خالص

قابل انتساب  به

848,755224,936مالکان شرکت اصلی

-6,967منافع فاقد حق کنترل

855,722224,936

سود پایه هرسهم قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

143,501919(ريال)عملياتی 

(19)(91)14(غيرعملياتی ريال

3,410900 (ريال)سود پايه هرسهم 

. از آنجا که اجزای سود وزیان جامع محدود به سود خالص  است، صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است

.يادداشتهای توضيحی  ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت وضعیت مالی تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 
1399/12/301398/12/29يادداشت

ميليون ريالميليون ريال

دارایی ها

دارایی های غیرجاری

1528,32524,712داراييهای ثابت مشهود

1639215دارايی های نامشهود

17114,42539,032سرمايه گذاريهای بلند مدت

312,81012,810-18دريافتنی های بلند مدت

155,95276,569جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

1916,8728,414پيش پرداختها

-2031,928موجودی مواد و کاال

1812,1887,485دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

171,240,354469,473سرمايه گذاريهای کوتاه مدت

214,3303,308موجودی نقد

1,305,672488,680جمع دارایی های جاری

1,461,622565,249جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

22250,000250,000سرمايه

-42,440صرف سهام خزانه

2325,00024,340اندوخته قانونی

1,045,490222,395سودانباشته

-(181,525)24سهام خزانه

1,181,405496,735حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی

-2517,051منافع فاقد حق کنترل

1,198,456496,735جمع حقوق مالکانه 

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

266,3633,425ذخيره مزايای پايان خدمت

6,3633,425جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

27241,26861,705پرداختنی های تجاری وساير پرداختنی ها

-288,012ماليات پرداختنی

297,5233,384سودسهام پرداختنی

256,80365,089جمع بدهی های جاری

263,16668,514جمع بدهی ها

1,461,622565,249جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

.يادداشتهای توضيحی ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

سهام خزانهسود انباشتهاندوخته قانونیصرف سهام خزانهسرمایه
 قابل انتساب به

مالکان شرکت اصلی

 منافع فاقد حق

کنترل
جمع کل

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

331,798-331,798-13,09368,705- 1398/01/01250,000مانده در 
1398تغییرات حقوق مالکانه در سال 

224,936-224,936-224,936- - - 1398سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال

(60,000)-(60,000)-(60,000)- - - سود سهام مصوب
- - - - (11,247)11,247- - تخصيص به اندوخته قانونی

496,735-496,735-24,340222,395-1398/12/29250,000مانده تجدید ارائه شده در
1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

848,7556,967855,722-848,755- - - 1399سود خالص سال

(25,000)-(25,000)-(25,000)- - - سود سهام مصوب
(399,584)-(399,584)(399,584)- - - - خريد سهام خزانه

218,059- 218,059218,059- - - - فروش سهام خزانه
42,440-42,440- - - 42,440- حاصل از فروش سهام خزانه(زيان)سود

- - -- (660)660--تخصيص به اندوخته قانونی

10,08410,084-- ----کسب منافع فاقد حق کنترل در شرکت فرعی

1,181,40517,0511,198,456(181,525)1399/12/30250,00042,44025,0001,045,490مانده در

.يادداشتهای توضيحی ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت جریان های نقدی تلفیقی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1398سال1399سالیادداشت

ميليون ريالميليون ريال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

30278,91365,430نقد حاصل از عمليات

 - 8,012پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد

286,92565,430جريان خالص ورود  نقد حاصل از فعاليت های عملياتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

(3,497)(4,419)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

7(412)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های نامشهود

  -(94,925)پرداختهای نقدی برای خريد شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده

(3,490)(99,756)نقد حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص 

187,16861,940جريان خالص ورود  نقد قبل از فعاليت های تامين مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی 

 - 260,499دريافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

-(399,584)پرداخت های نقدی برای خريدسهام خزانه

(58,489)(20,861)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(4,825)(26,202)پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی

(63,314)(186,148)نقد حاصل از فعاليتهای تامين مالی (خروج)جريان خالص ورود

(1,374)1,021در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

3,3084,682مانده موجودی نقد در ابتدای سال

4,3303,308مانده موجودی نقد در پايان سال
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت سود و زیان 

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1398سال1399ساليادداشت

ميليون ريالميليون ريال

درآمدهای عملیاتی 

5143,82232,194درآمد سود سهام

699813,995درآمدسودتضمين شده

7773,719194,442فروش سرمايه گذاريها (زيان)سود

9,362-8تغيير ارزش سرمايه گذاريها(زيان)سود

918,539249,993جمع درآمدهای عملياتی

هزینه های عملیاتی

(16,206)(24,874)11هزينه های حقوق و دستمزد و مزايا

(430)(481)هزينه استهالک

(3,667)(5,491)12ساير هزينه ها

(20,304)(30,846)جمع هزينه های عملياتی

887,693229,689سود عملياتی

(4,825)(22,630)13هزينه های مالی

72-ساير درآمدها وهزينه های غير عملياتی

865,063224,936سود قبل ازماليات

هزيته ماليات بردرآمد

--سال جاری

--سال قبل

865,063224,936سود خالص

سود پایه هرسهم 

143,551919(ريال)عملياتی 

(19)(91)14(ريال)غير عملياتی

3,460900 (ريال)سود پايه هرسهم 

 . از آنجا که اجزای سود وزیان جامع محدود به سود خالص دوره است، صورت سود وزیان جامع ارائه نشده است

.يادداشتهای توضيحی  ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت وضعیت مالی 

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 
1399/12/301398/12/29يادداشت

ميليون ريالميليون ريال

دارایی ها

دارایی های غیرجاری

1524,75924,712داراييهای ثابت مشهود

161515دارايی های نامشهود

17193,92939,032سرمايه گذاريهای بلند مدت

412,81012,810-18دريافتنی های بلند مدت

231,51376,569جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

192,8878,414پيش پرداختها

1849,8167,485دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

171,203,235469,473سرمايه گذاريهای کوتاه مدت

212,6843,308موجودی نقد

1,258,622488,680جمع دارایی های جاری

1,490,135565,249جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

22250,000250,000سرمايه

-47,639صرف سهام خزانه

2325,00024,340اندوخته قانونی

1,061,798222,395سودانباشته

-(92,667)24سهام خزانه

1,291,770496,735جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

266,2763,425ذخيره مزايای پايان خدمت

6,2763,425جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری

27184,57361,705پرداختنی های تجاری وساير پرداختنی ها

--28ماليات پرداختنی

297,5163,384سودسهام پرداختنی

192,08965,089جمع بدهی های جاری

198,36568,514جمع بدهی ها

1,490,135565,249جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

.يادداشتهای توضيحی ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

جمع کلسهام خزانهسود انباشتهاندوخته قانونیصرف سهام خزانهسرمایه

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

331,798-13,09368,705- 1398/01/01250,000مانده در 
1398تغییرات حقوق مالکانه در سال 

224,936-224,936- - - 1398سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال

(60,000)-(60,000)- - - سود سهام مصوب
- - (11,247)11,247- - تخصيص به اندوخته قانونی

496,735-24,340222,395-1398/12/29250,000مانده تجدید ارائه شده در
1399تغییرات حقوق مالکانه در سال 

865,063-865,063- - - 1399سود خالص سال

(25,000)-(25,000)- - سود سهام مصوب
(310,726)(310,726)- - - - خريد سهام خزانه

218,059218,059- - - - فروش سهام خزانه
47,639- - - 47,639- سودحاصل از فروش سهام خزانه

-- (660)660--تخصيص به اندوخته قانونی
1,291,770(92,667)1399/12/30250,00047,63925,0001,061,798مانده در

.يادداشتهای توضيحی ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

صورت جریان های نقدی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1398سال1399سالیادداشت

ميليون ريالميليون ريال

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

30189,35565,430نقد حاصل از عمليات

189,35565,430جريان خالص ورود  نقد حاصل از فعاليت های عملياتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

(3,497)(528)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

7-دريافت های نقدی برای فروش دارايی های نامشهود

-(100,924)پرداختهای نقدی برای خريد شرکتهای فرعی تحصيل شده

(3,490)(101,452)نقد حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص 

87,90361,940جريان خالص ورود  نقد قبل از فعاليت های تامين مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی 

 - 265,698دريافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه

-(310,725)پرداخت های نقدی برای خريدسهام خزانه

(58,489)(20,868)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(4,825)(22,630)پرداخت های نقدی بابت بهره بانکی

(63,314)(88,526)نقد حاصل از فعاليتهای تامين مالی (خروج)جريان خالص ورود

(1,374)(623)در موجودی نقد (کاهش)خالص افزايش 

3,3084,682مانده موجودی نقد در ابتدای سال

2,6843,308مانده موجودی نقد در پايان سال

.يادداشتهای توضيحی  ، بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

تاریخچه و فعالیت- 1

تاریخچه- 1-1

فعالیت اصلی- 1-2

: اساسنامه بشرح زير است3موضوع اصلی فعاليت شرکت طبق ماده 

تعداد کارکنان- 1-3

: ميانگين  تعداد کارکنان در استخدام ،  طی سال به شرح زير بوده است 

1398سال1399سال1398سال1399سال

نفرنفرنفرنفر

3222کارکنان رسمی

10999کارکنان قراردادی

13111111

شرکتگروه

شرکت سرمايه گذاری .و شرکت  فرعی و وابسته  آن است (سهامی عام)گـروه شامـل شـرکت سرمايه گذاری تدبيـرگـران فارس و خوزسـتان 

 قانون توسعه 1 قانون بازار اوراق بهادار  و بند هـ ماده 1 ماده 21از مصاديق نهادهای مالی موضوع  (سهـامی عـام)تدبيرگـران فارس و خوزستان 

 به 1379/04/26 ، در تاريخ 10102073400اين شـرکت سرمـايه  گذاری به شناسه ملی . ابـزارها و نـهاد های مالی جديد، محسـوب می گردد 

 در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت صنعتى تهران و طی 1379/04/26 مورخ 164762صورت شرکت سهامى خاص تاسيـس  شـده و طى شماره 

 به موجب صورتجلسه 1383/05/25شرکت در تاريخ .  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ثبت رسيد1390/11/30 مورخ 11010شماره 

.  . در  فرابورس ايران پذيرفته شده است1390/11/22 به شرکت سهـامـى عـام تبديل ودر تاريخ 1383/04/04مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

. است10102073400و شناسه ملی آن 1 واحد8پالک (کاتوزيان)25نشانی مرکز اصلى شرکت تهران، ميدان آرژانتين،  خيابان عماد مغنيه کوچه 

مشارکت و سرمايه گذاری در شرکتها، طرحهای توليدی و صنعتی ،بازرگانی،خدماتی و انجام هرگونه عمليات مالی،بازرگانی از جمله اعطاء و 

استفاده از تسهيالت ، ارائه خدمات بازرگانی و مشاوره ای ، خريد و فروش کاال و سهام در داخل و خارج از کشور و نيز سرمايه گذاری در امالک و 

.ساختمان و بطور کلی اقدام به هر گونه عمليات مجاز اقتصادی در چارچوب قوانين جاری کشور

:استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند -2-2
،  (سـرمايه گـذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص) با عنـوان 20،  (صورت مالی جداگـانه) باعنوان18اجرای اســتاندارد - 2-2-1

افشای منافع در واحدهای ) با عنوان 41،  (مشارکت ها)با عنوان 40، (صورت های مالی تلفيقی) با عنوان 39،  (ترکيب تجاری) با عنوان38

 الزم االجرا می باشند ، تاثير با اهميتی برحساب های شرکت و 1400/01/01که از ( اندازه گيری ارزش منصفانه) با عنوان 42و (تجاری ديگر

.گروه ندارد 

:آثار با اهمیت ناشی از به کارگیری استاندارحسابداری جدید و تجدید نظر شده  که در سال جاری الزم االجرا هستند به شرح ذیل است - 2-1

.با عنوان ماليات بر درآمد که در سال جاری الزم االجراست ، اثر با اهميت بر شرکت وگروه ندارد 35اجرای استاندار حسابداری شماره - 2-1-1

استاندارهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده- 2
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

.درآمد ارائه خدمات ،در زمان ارائه خدمات ،شناسايی می گردد -3-3-3

 مخارج تامین مالی3-4
«دارايی های واجد شرايط»مخارج تامين مالی در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می شود، به استثنای مخارجی که مستقيما قابل انتساب به تحصيل  - 3-4-1

.است

مخارج بعدی مرتبط با دارايی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضـعيت دارايی.داريی های ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گيری می شود -3-5-1

در مقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابی شده اوليه آن گردد ومنـجر به افزايش منافع اقتصـادی حاصل از دارايی شود ، به مبلغ دفتری دارايی اضافه و طی عمر مفيد 

مخارج روزمره تعمير و نگه داری دارايی ها که به منظور حفظ وضـعيت دارايی در مقايسه با استاندارد عملکرد .باقی مانده دارايی های مربوط مستهـلک می شود 

.ارزيابی شده اوليه دارايی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايی می گردد 

. اسفند ماه هر سال خاتمه می يابد 29سال مالی شرکت فرعی منطبق بر سال مالی شرکت در - 3-2-4

در اين شرايط هرگونه.تغيير در منافع مالکيت واحد تجاری فرعی که منجر به از دست دادن کنترل نمی شود ، به عنوان معامله مالکانه محسوب می شود - 3-2-5

تفـاوت بين مبلغ تـعديل منافع فاقد حق کنترل و ارزش منـصفانه مابه ازای پرداخـتی يا دريافتی ، به طور مستقيم در حقوق مالکانه واحد تـجاری شناسايی و به 

.مالکان واحد تجاری منتسب می شود 

صورت های مالی تلفيقی با استفاده از رويه های حسابداری يکسان درمورد معامالت و ساير رويداد های مشابهی که تحت شرايط يکسان رخ داده اند، تهيه- 3-2-6

.می شود 

درآمد عملیاتی3-3

.در آمد عملياتی به ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی يا دريافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش وتخفيفات اندازه گيری می شود -3-3-1

داراییهای ثابت مشهود- 3-5

اهم رویه های حسابداری- 3

مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی- 3-1

:صورت هاى مالى اساساً برمبناى بهاى تمام شده تاريخى تهيه و در مورد زير از ارزش هاى جارى استفاده شده است

مبانی تلفیق- 3-2

.درآمد عملياتی حاصل از فروش کاالدر زمان تحويل کاال به مشتری شناسايی می شود -3-3-2

سهام تحصيل شده شرکت توسط شرکت فرعی ، به بهای تمام شده در حساب ها منظور و در صورت وضعيت مالی تلفيقی به عنوان کاهنده حقوق مالکانه- 3-2-3

0منعکس می گردد  ((سهام خزانه))تحت سرفصل 

(17يادداشت )سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله با استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمايه گذاری ها  (الف

و شـرکت فرعی آن (سهامی عام)صورت های مالی تلفيقی حاصل تجميع اقالم صورت های مالی شرکـت سـرمايه گذاری تدبيرگران فارس و خوزستان - 3-2-1

.پس از حذف معامالت و مانده حساب های درون گروهی و سود و زيان تحقق نيافته ناشی از معامالت فيمابين است (شرکت ابتکار پويای ايرانيان )

در مورد شرکت های فرعی  تحصيل شده طی سال ، نتايج عمليات از تاريخی که کنترل آنها بطور موثر به شرکت اصلی منتقل می شود و در مورد شرکت- 3-2-2

.های فرعی واگذار شده ، نتياج عمليات آن تا زمان واگذاری ، در صورت سود زيان تلفيقی منظور می گردد 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی 

مستقيمسال25ساختمانها

مستقيمسال4تاسيسات

مستقيمسال6وسائط نقليه

 مستقيم سال6-4اثاثيه و منصوبات

روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی 

 مستقيمسال4نرم افزارها

می باشد، مبلغ دفتری (واحد مولد وجه نقد)درصورت افزايش مبلغ بازيافتنـی اززمان شناسايی آخرين زيان که بيانگر برگشت زيان کاهش ارزش دارايی - 3-7-5

برگشت زيان کاهـش ارزش . دارايی تا مبلغ بازيافتنی جديد حداکثر تا مبلغ دفتری با فرض عدم شنـاسايی زيان کاهـش ارزش در سال های قبل، افزايش می بايد

مگر اينکه دارايی تجديد ارزيابی شده باشد که در اين صورت منجر به افزايش مبلغ . نيز بالفاصله در سود وزيان شناسايی می گردد (واحد مولد وجه نقد)دارايی 

.مازاد تجديد ارزيابی می شود

زیان کاهش ارزش دارایی ها-3-7

در اين صورت. درپايان هر دوره گزارشـگری، در صـورت وجود هرگونه نشـانه ای دال بر امکان کاهـش دارايـی ها، آزمون کاهـش ارزش انجام می گـيرد- 3-7-1

چنانچه برآورد مبلغ بازيافتنـی يک دارايی منفرد ممکن نباشـد، مبلغ بازيافتنی واحد مولد . مبـلغ بازيافتنی دارايی برآورد و با ارزش دفتری آن مقايـسه می گردد

.وجه نقدی که دارايی متعلق به آن است تعيين می گردد 

آزمون کاهـش ارزش دارايـی های نا مشهود با عمر مفيد نا معيـن، بدون توجه به وجود يا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال برامکان کاهش ارزش، به طور-3-7-2

.سـاالنه انجام می شود

ارزش اقتصادی. ، ارزش فروش به کـسر مخارج فروش يا ارزش اقتصادی، هر کدام بيشتر است می باشد(ياواحد مولد وجه نقد)مبلغ بازيافتنی يک دارايـی - 3-7-3

برابر با ارزش فعلی جريان های نقدی آتی ناشی از دارايی با استفاده از نرخ تنزيل قبل از ماليات که بيانگر ارزش زمانی پول وريسک های مختص دارايی که جريان 

.های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعديل نشده است، می باشد 

تا مبلغ باز يافتنی آن کاهش (يا واحد مولد وجه نقد)تنها در صورتيـکه مبلغ بازيافتنی يک دارايـی از مبلغ دفتـــری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارايی -3-7-4

يافته و تفاوت به عنوان زيان کاهش ارزش بالفاصله در سود وزيان شناسايـی می گردد، مگـر اينکه دارايـی تجديد ارزيابی شده باشد که در اين صورت منجر به 

.کاهش مبلغ مازاد تجديد ارزيابی می گردد

داراییهای نامشهود- 3-6
.دارائيهای نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گيری و در حسابها ثبت می شود -3-6-1

استهالک دارايی های نامشـهود با عمر مفيد معين ، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصـادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زير- 3-6-2

:محاسبه می شود 

شامل)استهالک دارايی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارايی های ناشی از اجاره سرمايه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار - 3-5-2

 و اصالحيه های بعدی آن و 1394/04/31 اصالحيه مصوب 149دارايی های مربوط و با در نظر گرفتن آيين نامه استهالکات موضوع ماده (عمرمفيد برآوردی 

:براساس نرخ ها وروش های زير محاسبه می شود

برای دارايی های ثابتی که طی ماه تحصيل می شود و مورد بهـره برداری قرار می گيرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می - 3-5-3

پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطيل (به استثنای ساختمان ها وتاسيسات ساخـتمانی  )در مواردی که هر يک از دارايـی های استهالک پذير . شود

 درصد نرخ استهالک 30 ماه متوالی در يک دوره مالی مورد استفاده قرار نگيرد، ميزان استهالک آن برای مدت ياد شده معادل 6کار يا علل ديگر برای بيش از 

مدت زمانی که دارايی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مـدت %70در اين صورت چنانچه محاسبه استهـالک بر حسب مدت باشد، .منعـکس در جدول باال ست 

.باقی مانده تعـيين شده برای استهالک دارايی در اين جدول اضافه خواهد شد 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

موجودی مواد و کاال-3-8

 ذخایر3-9

.ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان بر اساس يک ماه آخرين حقوق برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور ميشود

سرمایه گذاریها- 3-10

 شرکتتلفیقی گروه

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاری هامشمول تلفيقسرمايه گذاری در شرکتهای فرعی

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاری هاارزش ويژهسرمايه گذاری در شرکت های وابسته

ساير سرمايه گذاری های بلند مدت
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش 

انباشته انباشته هر يک از سرمايه گذاری ها
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاری ها

سرمايه گذاری سريع المعامله در بازار
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

مجموعه سرمايه گذاری ها
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموعه سرمايه گذاری ها

ساير سرمايه گذاری های جاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش 

هر يک از سرمايه گذاری ها
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر يک از سرمايه گذاری ها

             مشمول تلفيقسرمايه گذاری در شرکت های فرعی
در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمايه پذير 

(تا تاريخ تصويب صورتهای مالی)

          روش ارزش ويژهسرمايه گذاری در شرکت های وابسته
در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمايه پذير 

(تا تاريخ تصويب صورت های مالی)

ساير سرمايه گذاری های جاری و بلند 

مدت در سهام شرکت ها

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی 

تا تاريخ )صاحبان سهام شرکت سرمايه پذير 

(صورت وضعيت مالی

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمايه پذير 

(تا تاريخ تصويب صورت های مالی)

در زمان تحقق سود تضمين شدهدر زمان تحقق سود تضمين شدهسرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار

شناخت درآمد

اندازه گیری

سرمایه گذاریهای بلند مدت

سرمایه گذاری های جاری

در صورت فزونی بـهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ما بالتفاوت  بعنوان ذخـيره کاهش ارزش . موجـودی مواد و کاال به ارزش ويژه شـناسـائـی ميشـود 

.بهای تمام شده موجودی های مواد و کاال نيز با روش ارزش ويژه شناسائی ميگردد. موجودی شناسائی می شود  

ذخاير زمانی شـناسـايی می شوند که شــرکت دارای. ذخاير، بدهی هايی هستند که زمان تسويه و يا تعـيين مبلغ آن توام با ابهام نسـبتا قــابل توجه است - 3-9-1

در نتيجه رويـــدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذير قابل برآورد  (قانونی يا عرفی)تـعهد فعلی 

ذخاير در پايان دوره مالی بررسـی و برای نشـان دادن بهترين براورد جاری تعـديل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد، ديگر محتمل - 2-9-3.باشد 

.نباشد، ذخيره برگشت داده می شود

ذخیره مزایای پایان خدمت- 3-9-3
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری- 4-1

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها- 4

طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری-4-1-1
اين سـرمايه گذاری ها . هيات مديره با بررسی نگهداشت سرمايه و نقدينگی مورد نياز ، قصد نگهداری سرمايه گـذاری های بلند مـدت برای مدت طـوالنی را دارد

با قـصد استفاده مستـمر توسـط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفويی از سرمايه گزاری ها جهت تامين درآمد و يا رشد سرمايه برای شرکت 

.است

 سهام خزانه3-11

سهام خزانه به روش بهای تمام شده در دفاتر شناسايی و ثبت می شـود و به عنوان يک رقم کاهنده در بخش حقوق مالکانه در صورت وضعيت مالی - 3-11-1

مابه ازای . در زمان خريد ، فروش، انتشار يا ابطال ابزارهای مالکـانه خود شرکت هيچ سود يا زيانی در صورت سود و زيان شناسای نمی شود. ارائه می شود

.پرداختی يا دريافتی بايد بطور مستقيم در بخش حقوق مالکانه شناسايی گردد

هنگام فروش سهام خزانه، هيچگونه مبلغی در صورت سود و زيان و صورت سود و زيان جامع شناسايی نمی شود و مابه التفاوت خالـص مبلغ فروش و- 3-11-2

.شناسايی و ثبت می شود« سهام خزانه (کسر)صرف »مبلغ دفتری در حساب 

مانده بستانکار حساب . انباشته منتقل می شود (زيان)و به حساب سود « سـهام خزانه (کسر)صـرف »در تاريخ گزارشگری ، مانده بدهکار در حساب - 3-11-3

در صورت « صرف سهام خزانه»انباشته ، به آن حسـاب منظور و باقـيمانده به عنوان  (زيان)مزبور تا ميزان کسر سهام خزانه منظور شده قبلی به حساب سود 

.انباشته منتقل می شود  (زيان)وضعيت مالی در بخش حقوق مالکانه  ارائه و در زمان فروش کل سهام خزانه به حساب سود 

هرگاه تنـها بخشی از مجموع سهام خزانه ، واگذار شـود ، مبلغ دفـتری هر سهم خزانه برمبنای ميانگين بهای تمام شده مجموع سهام خزانه محاسبه- 3-11-4

.می شود 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

درآمد سود سهام- 5

1399139813991398یادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

17126,07932,194143,07032,194-2-1و1-1-17سهام

-752-752واحدهای صندوق های سرمايه گذاری

126,83132,194143,82232,194

درآمد سود تضمین شده- 6

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

1,01113,99599813,995سود سپرده بانکی

1,01113,99599813,995

فروش سرمایه گذاریها (زیان)سود - 7

یادداشت

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

17779,123194,442773,719194,442-2-1و1-1-17سهام

779,123194,442773,719194,442

شرکتگروه

شرکتگروه

:درآمد سود سهام  به شرح جدول زير است 

شرکتگروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

تغییرارزش سرمایه گذاریها(زیان)سود-  8

1399139813991398

9,362-9,362-تغيير ارزش سرمايه گذاريهای جاری سريع المعامله در بازار(زيان)سود

-9,362-9,362

درآمد فروش محصول-9

1399139813991398یادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

---148,022-9فروش خالص

48,022---

. ميباشد 1399درآمد حاصل از فروش محصول مربوط به فروش ميلگرد و تيرآهن در سال - 9-1

شرکتگروه

شرکتگروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1399139813991398

 ميليون ريال ميليون ريالميليون ريال 

 - - - 19,216ميلگرد

 - - - 16,298تيرآهن

35,514 - - - 

 درآمد 

عملیاتی
 سود ناخالص بهای تمام شده

 ميليون ريال ميليون ريالميليون ريال 

23,48619,2164,270ميلگرد

24,53516,2988,237تيرآهن

48,02235,51412,507

1399139813991398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

122,68113,32321,75313,323-11حقوق ، دستمزد و مزايا

1,9641,3801,7441,380بيمه سهم کارفرما

1,200458850458حق حضور در جلسات هيات مديره

517216517216حق حضور اعضا کميته حسابرسی

711-842711پاداش هيئت مديره

1111911119ساير

27,21516,20624,87416,206

:بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی- 10

شرکتگروه

:اى درآمدهای عملیاتی و بهاى تمام شده گروه جدول مقایسه- 10-1

رشدهزينه حقوق و دستمزد نسبت به سال گذشته عمدتاً به دليل رشد حقوق و دستمزد مصوب قانون کار ، رشد هزينه بازخريدی پرسنل-11-1

.بهمراه پرداخت پاداش به پرسنل و کارانه  می باشد 

1399

هزینه های حقوق و دستمزدو مزایا- 11
: هزينه های حقوق و دستمزد بشرح زير تفکيک می شود

شرکتگروه

17



(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

---1,547هزینه های حمل و توزیع و فروش

1,0765001,076500هزينه های بورسی

848443529443هزينه حسابرسی

819387500387هزينه مواد و ملزومات اداری و مصرفی

570178570178هزينه تعميرات و نگهداری داراييها

392290392290هزينه خدمات کامپيوتری

3644036440کمکهای بالعوض و هدايا

352131352131هزينه پذيرايی

2892728927هزينه برگزاری مراسم و اعياد

1583815838اياب و ذهاب

157319157319ماليات سنوات قبل

88548854چاپ و تکثير و مطبوعات

40694069هزينه بيمه و عوارض

35413541هزينه پست و مخابرات

6868بورسی/ هزينه های قانونی و ثبتی 

1,9241,1419351,141ساير

8,6653,6675,4913,667

سایر هزینه ها- 12

: ساير هزينه ها بشرح زير تفکيک می شود

شرکتگروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 
هزینه مالی- 13

1398سال1399سال1398سال1399سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

15,0341,77211,4631,772شرکت کارگزاری مبين سرمايه

6,3575866,357586شرکت کارگزاری آپادانا

3,8591,4863,8591,486شرکت کارگزاری توسعه معامالت کيان

-815-815شرکت کارگزاری تامين سرمايه نوين

-134-134شرکت کارگزاری امين آويد

-3-3شرکت کارگزاری توسعه سهند

981-981-شرکت کارگزاری اقتصاد بيدار

26,2024,82522,6304,825

.با توجه به شرايط مساعد بازار سرمايه ، شرکت اقدام به اخذ اعتبارات بيشتر از کارگزاريها نموده است *

پایه هر سهم (زیان)مبنای محاسبه سود - 14

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

عملياتی-  سود ناشی از عمليات در حال تداوم  882,804229,689887,693229,689

- - - (3,880)اثر مالياتی

- - - (7,503) سهم منافع فاقد حق کنترل از سود ناشی از عمليات در حال تداوم

قابل انتساب به-عملياتی - سود ناشی از عمليات در حال تداوم 

مالکان شرکت اصلی
871,421229,689887,693229,689

غير عملياتی- سود ناشی از عمليات در حال تداوم  (23,202)(4,825)(22,630)(4,753)

- - - - اثر مالياتی

- - - 536سهم اقليت از سود ناشی از عمليات در حال تداوم
قابل انتساب -غير عملياتی -  سود ناشی از عمليات در حال تداوم 

به مالکان شرکت اصلی
(22,666)(4,825)(22,630)(4,753)

859,602224,864865,063224,936سود خالص
000(3,880)اثر مالياتی

(6,967)سهم اقليت از سودخالص

848,755224,864865,063224,936
1399139813991398

تعدادتعدادتعدادتعداد

250,000,000 250,000,000 250,000,000250,000,000ميانگين موزون تعداد سهام عادی

-(300,000)-(1,100,000)ميانگين موزون تعداد سهام خزانه

250,000,000 249,700,000 250,000,000 248,900,000  ميانگين موزون تعداد سهام

               3,551919              919             3,501(عملياتی)پايه هرسهم (زيان)سود

(19)(91)(19)(91)(غيرعملياتی)پايه هرسهم (زيان)سود

 3,410 900 3,460 900

شرکت گروه

شرکت گروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

دارایی های ثابت مشهود-15

(مبالغ به میلیون ریال)گروه-15-1

تاسیساتساختمانزمین
وسایل 

نقلیه

اثاثه و 

منصوبات
جمع

دارایی های در 

جریان تکمیل
جمع

بهای تمام شده 

139811,1541,17951,4641,26815,0718,66223,732مانده در ابتدای سال 

2932933,2043,497----افزايش

--------واگذار شده

139811,1541,17951,4641,56015,36311,86627,229مانده در پایان سال 

6406404261,066----افزايش

3,353- 2,2421,1113,353-- - تحصيل ازطريق شرکت فرعی

139911,1541,17953,7063,31119,35712,29231,649مانده در پایان سال 

استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته

2,087-44758108252,087-1398مانده در ابتدای سال 

430-220142430-68-استهالک

--------واگذار شده

2,517-51551,0309672,517-1398مانده در پایان سال

807-68328410807-استهالک

- -- - تحصيل ازطريق شرکت فرعی

3,324-58351,3581,3773,324- 1399مانده در پایان سال

2,3481,93516,03312,29228,325-139911,154596مبلغ دفتری در پایان سال 

43459412,84611,86624,712-139811,154664مبلغ دفتری در پایان سال 

قابل ذکر است عنوان دارايی های در جريان  تکميل مربوط به هزينه های انجام شده جهت  ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت می- 15-1-1

.باشد 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)شرکت15-2

تاسیساتساختمانزمین
وسایل 

نقلیه

اثاثه و 

منصوبات
جمع

دارایی های در 

جریان تکمیل
جمع

بهای تمام شده 

139811,1541,17951,4641,26815,0718,66223,732مانده در ابتدای سال 

2932933,2043,497- -- - افزايش

139811,1541,17951,4641,56015,36311,86627,229مانده در پایان سال 

102102426528- -- - افزايش

139911,1541,17951,4641,66215,46512,29227,757مانده در پایان سال 

استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته

2,087-44758108252,087- 1398مانده در ابتدای سال 

430-220142430- 68- استهالک

2,517-51551,0309672,517- 1398مانده در پایان سال

481-219194481- 68- استهالک

2,999-58351,2491,1612,999- 1399مانده در پایان سال

21550212,46712,29224,759-139911,154596مبلغ دفتری در پایان سال 

43459412,84611,86624,712-139811,154664مبلغ دفتری در پایان سال 

. قابل ذکر است عنوان دارايی های در جريان  تکميل مربوط به هزينه های انجام شده جهت  ساخت ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

دارایی های نا مشهود-16

گروه-16-1

حق امتياز خدمات 

عمومی
نرم افزار رايانه ای

ساير پيش 

پرداخت ها
جمع

:بهای تمام شده 

139820902112مانده در ابتدای سال

(8)- - (8)واگذار شده

139813902103مانده در پايان سال 

354- 354افزايش

35558تحصيل از طريق شرکت فرعی

1399164992516مانده در پایان سال 

:استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

90-90- 1398مانده در ابتدای سال

90-90- 1398مانده در پایان سال

35- 35-  استهالک طی سال

124-124- 1399مانده در پایان سال 

1399163742392مبلغ دفتری در پایان سال 

215-139813مبلغ دفتری در پایان سال 

شرکت-16-2

حق امتياز خدمات 

عمومی
نرم افزار رايانه ای

ساير پيش 

پرداخت ها
جمع

:بهای تمام شده 

139820902112مانده در ابتدای سال

(8)- - (8)واگذار شده

139813902103مانده در پايان سال 

139913902104مانده در پایان سال 

:استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

90-90- 1398مانده در ابتدای سال

90-90- 1398مانده در پایان سال

90-90- 1399مانده در پایان سال 

215-- 1399مبلغ دفتری در پایان سال 

215-139813مبلغ دفتری در پایان سال 

(مبالغ به ميليون ريال)

(مبالغ به ميليون ريال)
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

سرمایه گذاریها- 17

میلیون ریالگروه

1398

مبلغ دفتریمبلغ دفتریکاهش ارزشبهای تمام شده يادداشت

:سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

:سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در بازار 

1,240,354463,773-11,240,354-17فرابورس/سهام  شرکت  های پذيرفته شده در بورس

1,240,354463,773-1,240,354جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

:سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادار 

5,700---سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت بانکی

5,700---جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

1,240,354469,473-1,240,354جمع سرمایه گذاریهای  کوتاه مدت

:سرمایه گذاریهای بلندمدت 

114,42539,032-1114,425-17سهام شرکتها

114,42539,032-114,425جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

1,354,779508,505-1,354,779جمع کل سرمایه گذاریها

میلیون ریالشرکت

1398

مبلغ دفتریمبلغ دفتریکاهش ارزشبهای تمام شده يادداشت

:سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

:سرمایه گذاریهای جاری سریع المعامله در بازار 

1,203,235463,773-21,203,235-17فرابورس/سهام  شرکت  های پذيرفته شده در بورس

1,203,235463,773-1,203,235جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله در بازار

:سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق بهادار 

5,700---سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت بانکی

5,700--جمع سایر سرمایه گذاری های جاری در اوراق بهادار

1,203,235469,473-1,203,235جمع سرمایه گذاریهای  کوتاه مدت

:سرمایه گذاریهای بلندمدت 

193,92939,032-2193,929-17سهام شرکتها

193,92939,032-193,929جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

1,397,164508,505-1,397,164جمع کل سرمایه گذاریها

1399

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مانده در پايان دورهکاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

30,000,00096,017(25,217)32,295 41,300,000133,65711,300,000--سايپا
2,000,00095,031(26,431)--2,000,00095,031--دارويی رازک

4,000,00076,715(20,035)6,200,00096,2722,200,00019,566--فوالدمبارکه اصفهان
1,000,00066,267(3,647)3,001,30076,9291,359,62477,4613,360,924130,729فوالداميرکبيرکاشان

2,336,00074,296659,624--فرآورى موادمعدنی ايران  10,5627,6561,676,37665,697
850,00059,760(10,171)--850,00059,760--پتروشيمی شيراز

14,700,00043,0704,100,00052,3648,300,000204,863142,49010,500,00055,855يانک آينده
3,000,00051,205(4,405)4,000,00068,2731,000,00012,539-فوالدخوزستان

10,000,00049,064(1,064)--10,000,00049,064--بانک اقتصادنوين
5,600,00068,277(12,265)--5,600,00068,277--پلی اکريل

4,000,00055,344500,000--تامين سرمايه دماوند  9,1347,1933,500,00048,426
18,4673,000,00041,473--1,500,00016,0471,500,00025,425سيمان فارس و خوزستان

1,000,00033,391(5,041)--1,000,00033,391--گروه صنعتی بارز
111,7855,540,00042,459--5,540,00042,459--آذريت
3,000,00027,734(5,174)--3,000,00027,734--بيمه ما

1,400,00021,995(2,539)2,500,00013,8241,400,00021,9952,500,00034,410اعتباری ملل
3,000,00020,1303,000,00049,6054,500,00058,2022,7981,500,00021,892نورد لوله اهواز

2,800,00032,7161,300,00023,85411,8961,500,00021,374--فوالد کاوه جنوب کيش
1,100,00022,829100,000--چادرملو  2,3703,4261,000,00020,754

2,900,00022,216400,000--سرمايه گذارى توسعه معادن وفلزات  4,90614,9222,500,00019,428
676,92312,142(6,009)1,676,92330,0791,000,0009,605--(وبانک )سرمايه گذاری گروه توسعه ملی

2,600------12,600سرمایه گذاری کاریزما
1,460,00016,473500,000--واحد صندوق با درآمد ثابت پارند  5,61731960,00010,831

4,000,00018,255500,0002,8482,500,00033,71915,0112,000,0009,379فوالدکاويان
1,500,00027,7461,000,00018,7887,736500,0009,249--گروه دارويی برکت

2,000,0009,059(2,799)6,000,00027,1114,000,00013,193--بانک پارسيان
350,00012,418100,000--پاکسان  2,756(1,593)250,0008,870

2,500,00020,1281,000,00015,1314,0841,500,0007,646--تامين سرمايه نوين
6,187600,0007,577--480,0004,531120,0003,046سيمان خوزستان

62,6264,848(3,334)--300           57,6264,5485,000کنتورسازی
50,5322,309371,5382,298    20,1053,400,000     2,000,00012,2461,771,538سرمايه گذاری توکافوالد

9521,02550,000431-1,382         50,000--صنعتی دوده فام
43,9154,500,00087,138--4,500,00082,638--حق تقدم صنعتی دوده فام
5,0194,000,00065,093--4,000,00061,093--حق تقدم  بانک گردشگری

1,200,00020,891100,000--حق تقدم  توليدی فوالد سپيد فراب کوير  1,7053,7941,100,00020,379
---1,503,847227,434,2362,253,086 75,589,576251,593151,844,660ساير

106,828,503463,773281,463,7452,938,274277,154,7842,948,515280,021111,137,4631,240,354نقل به به صفحه بعد

:گردش سرمايه گذاريهای کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار گروه به شرح زير است -17-1
(مبالغ به ميليون ريال)

کاهشافزايش
کاهش سرمایه/فروشافزایش سرمایه/خریدمانده در ابتدای سال

24



(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

(مبالغ به ميليون ريال)

مانده در پايان دورهکاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

1,240,354       2,948,515280,021111,137,463 463,773281,463,7452,938,274277,154,784 106,828,503جمع نقل از صفحه قبل
جمع سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله 

در بازار
106,828,503463,773281,463,7452,938,274277,154,7842,948,515280,021111,137,4631,240,354

سایر سرمایه گذاریهای جاری در اوراق 

:بهادار 
------5,700-سود سپرده بانکی

106,828,503469,473281,463,7452,938,274277,154,7842,948,515280,021111,137,4631,240,354جمع سرمایه گذاریهای  کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلندمدت

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

120,000,00097,500---45,000,00022,50075,000,00075,000کارگزاری مبين سرمايه

16,500,00016,500-----16,500,00016,500گروه صنعتی لوله و الياف بهراد

5,55532-----5,55532شرکت تهران بتون
40393---40393--صندوق مشترک مبين سرمايه عادی

136,505,595114,425---61,505,55539,03275,000,04075,393جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت

168,334,058508,505356,463,7853,013,667277,154,7842,948,515280,021247,643,0581,354,779جمع سرمایه گذاریها

کاهشافزايش
کاهش سرمایه/فروشافزایش سرمایه/خریدمانده در ابتدای سال
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

:سرمايه گذاريهای کوتاه مدت و بلند مدت گروه در اوراق بهادار به تفکيک درآمد آنها به شرح زير است - 17-1-1

مبلغ دفتری سرمایه گذاری

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,7572,757---165,284165,284---198,345%55,85543,0704بانک آینده
2323---57,74357,875--133-%14,7260-نورد آلومینیوم

3753,7144,089--54,80655,046--240-%10,5560-مدیریت انرژی امید تابان هور

-----45,72745,727----%9,5300-توسعه صنایع بهشهر

993993---42,82943,949--62,6201,120%66,26776,9295فوالدامیرکبیرکاشان

-----42,31242,858--546-%0--پاالیش نفت بندرعباس

10,91010,910---36,67736,677----%36,3320-بانک سامان

273273---36,30837,628--1,320-%0--پاالیش نفت اصفهان

1,5811,581---28,27028,270----%9,4920-بانک شهر

-----27,43627,436----%52,3160-پتروشیمی پارس

4,7424,742---26,23726,237----%14,2170-بیمه تعاون

1,4751,475---24,44224,442----%0--ایران خودرو

-----23,52223,522----%18,2550-عمران و توسعه فارس

-----21,99521,995---24,390%9,37911,1161فوالدکاویان

3,3423,342---21,51221,512----%0--سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

1,0021,002---20,58620,586---19,456%21,99513,8242اعتباری ملل

1,7111,711---20,47921,353--4,607874%2,29812,2460سرمایه گذاری توکافوالد

1,6805,2656,945--18,48818,488----%31,1600-بانک صادرات

-----15,64815,648----%0--سیمان ساوه

610610---13,10013,100----%10,6380-گروه صنعتی سدید

-----12,51212,992--33,270480%2-21,374فوالدجنوب کاوه کیش

-----11,42711,427----%0-ملی سرب و روی ایران

2,7852,785---10,35910,359---24,690%21,89220,1302نورد لوله اهواز

2,05541,18443,239--777,702782,414--367,3784,713%199,060384,53814جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)

1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاری

26



(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,05541,18443,239--777,702782,414--367,3784,713%199,060384,53814جمع نقل از صفحه قبل

-----9,9789,978----%6,5500-صنایع آذرآب

-----9,4679,467----%0--سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

-----8,6088,608----%6,2780-پتروشیمی ممسنی

4,3244,324---6,2816,281----%0--پخش هجرت

1,0681,068---5,8335,833----%0--سرمایه گذاری نفت

(4,529)(4,529)---5,0165,016----%0--بانک دی

-----4,6184,618----%0--توسعه معادن روی ایران

-----2,6494,524--11,7301,875%1-7,646تامین سرمایه نوین

-----4,2044,204----%12,8280-پدیده شیمی قرن

18,88418,884---4,0924,092----%4,5300-کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

-----3,6343,634----%0--تامین سرمایه بانک ملت

-----3,3223,322----%0--مهندسی و ساختمان صنایع نفت

2,9692,969---6,3136,313----%0--تولیدی فوالد سپید فراب کویر

2,2682,268---2,9422,942----%0--داروپخش

7,0287,778--2,887750---59,9402,887%3-41,473سیمان فارس و خوزستان

-----2,6222,622----%0--صنایع ماشین های اداری ایران

(747)(747)---2,5832,583----%5,3890-پارس خودرو

2,3742,374---2,5052,505----%4,5200-سرمایه گذاری نیرو

-----2,4372,437----%0--خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

-----2,2162,216---55,619%3-48,426 تامین سرمایه دماوند

-----2,1182,118---34,350%1-19,428سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

-----1,9631,963---73,276%4-65,697فرآوری مواد معدنی ایران

-----1,8661,866----%0--سرمایه گذاری اعتبار ایران

-----1,4081,408----%0--پتروشیمی ارومیه

2,05574,82477,629-874,378883,852750--602,2929,474%381,730424,63426نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود تضمين 

شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,05574,82477,629-874,378883,852750--602,2929,474%381,730424,63426جمع نقل از صفحه قبل

-----1,4461,446----%0--مواد اولیه دارویی البرز بالک

(980)(980)---1,1121,112----%0--توسعه مولد نیروگاهی جهرم

8080---1,0991,099----%5,1570-تولی پرس

-----970970----%0--تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

3,2353,154(81)--931931----%0--گروه مپنا

1,9501,874(676)-1,5492,495600--56,680946%4-76,715فوالد مبارکه اصفهان

-----291741--16,985450%1-9,249گروه دارویی برکت

-----728(25)--10,862752%1-10,831واحد صندوق با درآمد ثابت پارند 

-----480---13,764480%7,5774,5314سیمان خوزستان

-----294294---24,180%1-20,754چادرملو

-----139---1,456139%0-431صنعتی دوده فام

1,6971,697---136136----%0--سرمایه گذاری خوارزمی

(472)(472)---8383----%2,4190-کلرپارس

1,1082,008--244250900--6-%0--پاالیش نفت تهران

903,5788,468-4,800(215)(215)----%0--نفت و گاز پتروشیمی تامین

15,48525,212(132)-9,859(563)(1,063)--500-%3,8170-مخابرات ایران

-----(714)(754)--40-%0--بانک پاسارگاد

-----(550)(550)----%0--کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

-----(793)(793)---7,278%8,8704پاکسان

-----(836)(836)----%0--نیرو کلر

-----(1,861)(1,861)----%0--تامین سرمایه امین

382382---(1,987)(1,987)----%0--مسکن پردیس

712712---(2,015)(2,015)----%0--پتروشیمی ایرانیان

-----(2,250)(2,250)----%0--سرمایه گذاری پویا

-----(2,619)(2,619)----%0--بیمه  اتکایی امین

-----(4,080)(5,450)--1,370-%0--پتروشیمی شازند اراك

1,256101,600119,765-862,118876,27416,909--733,49714,157%516,158440,55837جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

1,256101,600119,765-862,118876,27416,909--733,49714,157%516,158440,55837جمع نقل از صفحه قبل

-----(4,529)(4,529)---46,800%4-51,205فوالد خوزستان

-----(4,752)(4,752)----%0--سرمایه گذاری تامین اجتماعی

516516---(4,965)(4,965)---6,260%1-9,059بانک پارسیان

2,9482,948---(5,901)(5,901)---70,800%7-96,017سایپا

-----(5,451)(5,451)----%0--گروه صنعتی سپاهان

1981,7801,977--(4,346)(4,346)----%0--بانک تجارت

-----(7,535)(7,535)----%0--گل گهر

-----(8,332)(8,332)---6,133%1-12,142سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

17,41017,410---(12,460)(12,460)----%0--پلی پروپیلن جم

-----(28,334)(28,334)----%0--گسترش نفت و گاز پارسیان

----------68,600%7-95,031دارویی رازك

----------28,350%2-33,391گروه صنعتی بارز

----------151,574%3-42,459آذریت

----------22,560%2-27,734بیمه ما

9,3409,340--------%0--الکترونیک خودرو شرق

1,0416,9247,965--------%16,0470-بیمه دانا

7,4237,423---------%0-گروه صنایع و معادن فالت ایرانیان

3,4743,1036,578--------%0--سیمان کارون

3,8293,829---------%0--لیزینگ رایان سایپا

3,5373,537--------48,000%3-49,064بانک اقتصادنوین

3,334-3,334-------1,447%4,8484,5480کنتورسازی

2,9392,939---------%0--ذوب روی اصفهان

2,8222,822---------%0--افرانت

1,6835522,715-480------%0--بهمن لیزینگ

2,4502,450---------%0--قند اصفهان

2,3972,397---------%0--جنرال مکانیک

10,986169,570197,945-775,511789,66817,389--1,184,02114,157%937,107461,15367جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

10,986169,570197,945-775,511789,66817,389--1,184,02114,157%937,107461,15367جمع نقل از صفحه قبل

2,1492,149---------%0--توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

2,1552,045(110)--------%0--صنایع شیمیایی ایران

1,8591,859---------%0--صندوق نیکی گستران

1,3281,328---------%0--پتروشیمی نوری

1,3001,300---------%0--زامیاد

3608941,254--(63)(107)--45-%0--سرمایه گذاری غدیر

1,4801,180(300)--------%0--فرآورده های تزریقی

1,3811,137(470)-225------%0--ملی صنایع مس ایران

1,1331,133---------%0--شیشه سازی مینا

1,0351,035---------%0--داروئی تامین

935935---------%0--ص بهشهر. مدیریت صنعت شوینده ت 

909(192)1,101--------%0-پتروشیمی پردیس

861861---------%0--بیمه میهن

819819---------%0--سیمرغ

2,337809(1,528)--------%0-بانک ملت

766(134)--900------%0--سرمایه گذاری صدر تامین

760760---------%0--مهندسی نصیر ماشین

752752--------49,589%4-59,760پتروشیمی شیراز

725725---------%0--فوالد آلیاژی ایران
1,383721(662)--------%0--واحدهای صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت کیان

664664---------%0--گروه بهمن

612612---------%0--سرمایه گذاری رنا

(17)(17)--------55,356%3-68,277پلی اکریل

(935)(935)---------%0--بانک کارآفرین

(1,081)(1,081)---------%0--نفت الوان

(1,669)(1,669)---------%0--بیمه آسیا

9,377190,106217,997-775,404789,60518,514--1,288,96614,201%1,065,144461,15374جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

775,404789,60518,5149,377190,106217,997--1,288,96614,201%1,065,144461,15374جمع نقل از صفحه قبل

سود اهدای -----------%200-صندوق درآمدثابت تامین مالی جمعی صرف

-----------%2,6002,6008سرمایه گذاری کاریزما

----------131,054%3-87,138حق تقدم صنعتی دوده فام

----------70,112%2-65,093حق تقدم بانک گردشگری

-----143143---24,816%2-20,379حق تقدم تولیدی فوالد سپید فراب کویر

-----7777----%0--حق تقدم تامین سرمایه نوین

-----1,2251,225----%0--حق تقدم  سرمایه گذاری توکا فوالد 

13,995--13,995-1,011--1,011--%5,7000-سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت بانکی

-----1,3341,334----%0-(تولیدی گرانیت بهسرام)کهرام

4,3364,501(15)-2,2912,421180--130----سایر

780,474795,81618,69413,9959,362194,442236,493-1,514,94814,3311,011%1,240,354469,47389جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت

13,500---112,50013,500---112,500-%97,50022,50015 کارگزاری مبین سرمایه

-----(1,351)(1,351)------393 صندوق مشترك مبین سرمایه

-----------%16,50016,50010گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد

-----------%32320 تهران بتون

13,500---111,14913,500(1,351)--112,500-%114,42539,03225جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت

779,123906,96532,19413,9959,362194,442249,993-1,354,779508,5051,514,948126,8311,011جمع سرمایه گذاریها

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

 1398

درصد به 

جمع  کل
خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شده

892,257265,947-65.86892,257بورسی

345,497195,227-25.50345,497فرابورسی

2,6008,300-0.192,600ساير

1,240,354469,473-91.551,240,354جمع سرمايه گذاری کوتاه مدت

114,42539,032-8.45114,425(غيربورسی و غير فرابورسی)ثبت شده 

1,354,779508,505-1001,354,779جمع

:به شرح زیر است  (فرابورسی/بورسی)سرمایه گذاری در اوراق بهادارگروه به تفکیک وضعیت - 17-1-2

(مبالغ به ميليون ريال)

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مانده در پايان دورهکاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

30,000,00096,017(25,217)32,295  41,300,000133,65711,300,000--سايپا
2,000,00095,031(26,431)--2,000,00095,031--دارويی رازک

4,000,00076,715(20,035)--4,000,00076,715--فوالدمبارکه اصفهان
1,000,00066,267(3,647)119,535 3,001,30076,9291,000,00066,2673,001,300فوالداميرکبيرکاشان

10,5627,6562,000,00064,324 2,300,00072,923300,000--فرآورى موادمعدنی ايران
850,00059,760(10,171)--850,00059,760--پتروشيمی شيراز

204,863142,49010,500,00055,855 14,700,00043,0704,100,00052,3648,300,000يانک آينده
3,000,00051,205(4,405)12,539 4,000,00068,2731,000,000-فوالدخوزستان

10,000,00049,064(1,064)--10,000,00049,064--بانک اقتصادنوين
3,400,00045,874(12,265)--3,400,00045,874--پلی اکريل

9,1347,1933,500,00048,426 4,000,00055,344500,000--تامين سرمايه دماوند
18,4673,000,00041,473--1,500,00016,0471,500,00025,425سيمان فارس و خوزستان

1,000,00033,391(5,041)--1,000,00033,391--گروه صنعتی بارز
111,7854,040,00031,029--4,040,00031,029--آذريت
3,000,00027,734(5,174)--3,000,00027,734--بيمه ما

1,400,00021,995(2,539)34,410 2,500,00013,8241,400,00021,9952,500,000اعتباری ملل
58,2022,7981,500,00021,892 3,000,00020,1303,000,00049,6054,500,000نورد لوله اهواز

23,85411,8961,500,00021,374 2,800,00032,7161,300,000--فوالد کاوه جنوب کيش
2,3703,4261,000,00020,754 1,100,00022,829100,000--چادرملو

4,90614,9222,500,00019,428 2,900,00022,216400,000--سرمايه گذارى توسعه معادن وفلزات
676,92312,142(6,009)9,605 1,676,92330,0791,000,000--(وبانک )سرمايه گذاری گروه توسعه ملی
5,61731960,00010,831 1,460,00016,473500,000--واحد صندوق با درآمد ثابت پارند

12,600-----12,600صندوق کاريزما
33,71915,0112,000,0009,379 4,000,00018,255500,0002,8482,500,000فوالدکاويان

18,7887,736500,0009,249 1,500,00027,7461,000,000--گروه دارويی برکت
2,000,0009,059(2,799)13,193 6,000,00027,1114,000,000--بانک پارسيان

250,0008,870(1,593)2,756 350,00012,418100,000--پاکسان
15,1314,0841,500,0007,646 2,500,00020,1281,000,000--تامين سرمايه نوين

6,187600,0007,577--480,0004,531120,0003,046سيمان خوزستان
57,6264,548(3,334)----57,6264,548کنتورسازی

توکافوالد گذاری 50,5322,309371,5382,298 2,000,00012,2461,771,53820,1053,400,000سرمايه
9521,02550,000431-1,382         50,000--صنعتی دوده فام

43,9154,500,00087,138--4,500,00082,638--حق تقدم صنعتی دوده فام
5,0194,000,00065,093--4,000,00061,093--حق تقدم  بانک گردشگری

3,7941,000,00018,766--1,000,00017,766--حق تقدم  توليدی فوالد سپيد فراب کوير
---1,503,847227,434,2362,253,086 75,589,576251,593151,844,660ساير

106,828,503463,773274,963,1212,868,893274,135,5362,916,050280,021107,656,0881,203,235جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

:گردش سرمايه گذاريهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار شرکت به شرح زير است -17-2

(مبالغ به ميليون ريال)

کاهشافزايش
کاهش سرمایه/فروشافزایش سرمایه/خریدمانده در ابتدای سال
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

(مبالغ به ميليون ريال)

مانده در پايان دورهکاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

1,203,235  2,916,050280,021107,656,088  2,868,893274,135,536    463,773274,963,121 106,828,503جمع نقل از صفحه قبل
جمع سرمایه گذاری های جاری سریع 

المعامله در بازار
106,828,503463,773274,963,1212,868,893274,135,5362,916,050280,021107,656,0881,203,235

سایر سرمایه گذاریهای جاری در 

:اوراق بهادار 
------5,700-سود سپرده بانکی

106,828,503469,473274,963,1212,868,893274,135,5362,916,050280,021107,656,0881,203,235جمع سرمایه گذاریهای  کوتاه مدت

سرمایه گذاری های بلندمدت

8,496,00079,897---8,496,00079,897--شرکت ابتکار پويای ايرانيان

120,000,00097,500---45,000,00022,50075,000,00075,000کارگزاری مبين سرمايه

16,500,00016,500-----16,500,00016,500گروه صنعتی لوله و الياف بهراد

5,55532-----5,55532شرکت تهران بتون

145,001,555193,929---61,505,55539,03283,496,000154,897جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت

168,334,058508,505358,459,1213,023,789274,135,5362,916,050280,021252,657,6431,397,164جمع سرمایه گذاریها

کاهشافزايش
کاهش سرمایه/فروشافزایش سرمایه/خریدمانده در ابتدای سال
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

:سرمايه گذاريهای کوتاه مدت و بلند مدت در اوراق بهادار شرکت به تفکيک درآمد آنها به شرح زير است - 17-2-1

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود تضمين 

شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,7572,757---165,284165,284---198,345%55,85543,0704بانک آینده
2323---57,74357,875--133-%14,7260-نورد آلومینیوم

3753,7144,089--54,80655,046--240-%10,5560-مدیریت انرژی امید تابان هور

-----45,72745,727----%9,5300-توسعه صنایع بهشهر

993993---42,60643,726--62,6201,120%66,26776,9295فوالدامیرکبیرکاشان

-----42,31242,858--546-%0--پاالیش نفت بندرعباس

10,91010,910---37,25937,259----%36,3320-بانک سامان

273273---35,44836,768--1,320-%0-پاالیش نفت اصفهان

1,5811,581---28,27028,270----%9,4920-بانک شهر

-----27,43627,436----%52,3160-پتروشیمی پارس

4,7424,742---26,23726,237----%14,2170-بیمه تعاون

1,4751,475---24,44224,442----%0--ایران خودرو

-----23,52323,523----%18,2550-عمران و توسعه فارس

-----21,99521,995---24,390%9,37911,1161فوالدکاویان

3,3423,342---21,51221,512----%0--سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

1,0021,002---20,58620,586---19,456%21,99513,8242اعتباری ملل

1,7111,711---20,47921,353--4,607874%2,29812,2460سرمایه گذاری توکافوالد

1,6805,2656,945--19,41019,410----%31,1600-بانک صادرات

-----15,64815,648----%0--سیمان ساوه

610610---13,10013,100----%10,6380-گروه صنعتی سدید

-----12,51212,992--33,270480%2-21,374فوالدجنوب کاوه کیش

-----11,42711,427----%0-ملی سرب و روی ایران

2,7852,785---10,35910,359---24,690%21,89220,1302نورد لوله اهواز

-----9,9789,978----%6,5500-صنایع آذرآب

2,05541,18443,239--788,102792,815--367,3784,713%199,060391,08814جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)

1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاری مبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,05541,18443,239--788,102792,815--367,3784,713%199,060391,08814جمع نقل از صفحه قبل

-----9,4679,467----%0--سرمایه گذاری مسکن شمالغرب

-----8,6088,608----%6,2780-پتروشیمی ممسنی

4,3244,324---6,2816,281----%0--پخش هجرت

1,0681,068---5,8335,833----%0--سرمایه گذاری نفت

(4,529)(4,529)---5,0165,016----%0--بانک دی

-----4,6184,618----%0--توسعه معادن روی ایران

-----2,6494,524--11,7301,875%1-7,646تامین سرمایه نوین

-----4,2044,204----%12,8280-پدیده شیمی قرن

18,88418,884---4,0924,092----%4,5300-کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

-----3,6343,634----%0--تامین سرمایه بانک ملت

-----3,3223,322----%0--مهندسی و ساختمان صنایع نفت

2,9692,969---3,2373,237----%0--تولیدی فوالد سپید فراب کویر

2,2682,268---2,9422,942----%0--داروپخش

7,0287,778--2,887750---59,9402,887%3-41,473سیمان فارس و خوزستان

-----2,6222,622----%0--صنایع ماشین های اداری ایران

(747)(747)---2,5832,583----%5,3890-پارس خودرو

2,3742,374---2,5052,505----%4,5200-سرمایه گذاری نیرو

-----2,4372,437----%0--خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه

-----2,2162,216---55,619%3-48,426 تامین سرمایه دماوند

-----2,1182,118---34,350%1-19,428سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

-----1,9631,963---71,980%5-64,324فرآوری مواد معدنی ایران

-----1,8661,866----%0--سرمایه گذاری اعتبار ایران

-----1,4081,408----%0--پتروشیمی ارومیه

-----1,4461,446----%0--مواد اولیه دارویی البرز بالک

(980)(980)---1,1131,113----%0--توسعه مولد نیروگاهی جهرم

2,05573,84576,650-874,284883,758750--600,9969,474%380,357424,63427نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

2,05573,84576,650-874,284883,758750--600,9969,474%380,357424,63427جمع نقل از صفحه قبل

8080---1,0991,099----%5,1570-تولی پرس

-----970970----%0--تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

3,2353,154(81)--931931----%0--گروه مپنا

1,9501,874(676)-788600---56,680788%5-76,715فوالد مبارکه اصفهان

-----746746----%0--الکترونیک سامان کیش

-----291741--16,985450%1-9,249گروه دارویی برکت

-----728(25)--10,862752%1-10,831واحد صندوق با درآمد ثابت پارند 

-----648648----%0-فرآوری معدنی اپال کانی پارس

-----480---13,764480%7,5774,5311سیمان خوزستان

-----402402----%0--بهساز کاشانه تهران

-----294294---24,180%1-20,754چادرملو

289289---225225----%0--حفاری شمال

-----223223----%0--سرمایه گذاری مسکن زاینده رود

-----139---1,456139%0-431صنعتی دوده فام

1,6971,697---136136----%0--سرمایه گذاری خوارزمی

(472)(472)---8383----%2,4190-کلرپارس

1,1082,008--6900---6-%0--پاالیش نفت تهران

903,5788,468-4,800(215)(215)----%0--نفت و گاز پتروشیمی تامین

15,48525,212(132)-9,859(384)(884)--500-%3,8170-مخابرات ایران

-----(793)(793)---7,278%8,8701پاکسان

-----(441)(481)--40-%0--بانک پاسارگاد

-----(550)(550)----%0--کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

-----(836)(836)----%0--نیرو کلر

-----(1,861)(1,861)----%0--تامین سرمایه امین

382382---(1,987)(1,987)----%0--مسکن پردیس

712712---(2,015)(2,015)----%0--پتروشیمی ایرانیان

1,256101,888120,053-870,688883,31616,909--732,20112,628%514,785440,55836جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

1,256101,888120,053-870,688883,31616,909--732,20112,628%514,785440,55836جمع نقل از صفحه قبل

-----(2,250)(2,250)----%0--سرمایه گذاری پویا

-----(2,619)(2,619)----%0--بیمه  اتکایی امین

-----(4,080)(5,450)--1,370-%0--پتروشیمی شازند اراك

-----(4,529)(4,529)---46,800%4-51,205فوالد خوزستان

-----(4,752)(4,752)----%0--سرمایه گذاری تامین اجتماعی

516516---(4,859)(4,859)---6,260%1-9,059بانک پارسیان

2,9482,948---(5,345)(5,345)---70,800%7-96,017سایپا

-----(5,451)(5,451)----%0--گروه صنعتی سپاهان

1981,7801,977--(6,389)(6,389)----%0--بانک تجارت

-----(7,535)(7,535)----%0--گل گهر

-----(8,332)(8,332)---6,133%1-12,142سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

17,41017,410---(12,460)(12,460)----%0--پلی پروپیلن جم

-----(28,334)(28,334)----%0--گسترش نفت و گاز پارسیان

----------68,600%7-95,031دارویی رازك

----------28,350%2-33,391گروه صنعتی بارز

----------142,814%2-31,029آذریت

----------22,560%2-27,734بیمه ما

9,3409,340--------%0--الکترونیک خودرو شرق

1,0416,9247,965--------%16,0470-بیمه دانا

7,4237,423---------%0-گروه صنایع و معادن فالت ایرانیان

3,4743,1036,578--------%0--سیمان کارون

3,8293,829---------%0--لیزینگ رایان سایپا

3,5373,537--------48,000%3-49,064بانک اقتصادنوین

3,334-3,334-------1,214%4,5484,5480کنتورسازی

2,9392,939---------%0--ذوب روی اصفهان

2,8222,822---------%0--افرانت

9,303164,459190,671-772,381786,37916,909--1,173,73313,998%924,005461,15365جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين شده

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

9,303164,459190,671-772,381786,37916,909--924,005461,1531,173,73313,998جمع نقل از صفحه قبل

1,6835522,715-480------%0--بهمن لیزینگ

2,4502,450---------%0--قند اصفهان

2,3972,397---------%0--جنرال مکانیک

2,1492,149---------%0--توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان

2,1552,045(110)--------%0--صنایع شیمیایی ایران

1,8591,859---------%0--صندوق نیکی گستران

1,3281,328---------%0--پتروشیمی نوری

1,3001,300---------%0--زامیاد

3608941,254--------%0--سرمایه گذاری غدیر

1,4801,180(300)--------%0--فرآورده های تزریقی

1,3811,137(470)-225------%0--ملی صنایع مس ایران

1,1331,133---------%0--شیشه سازی مینا

1,0351,035---------%0--داروئی تامین

935935---------%0--ص بهشهر. مدیریت صنعت شوینده ت 

909(192)1,101--------%0-پتروشیمی پردیس

861861---------%0--بیمه میهن

819819---------%0--سیمرغ

2,337809(1,528)--------%0-بانک ملت

766(134)--900------%0--سرمایه گذاری صدر تامین

752752--------49,589%4-59,760پتروشیمی شیراز

(17)(17)--------33,609%3-45,874پلی اکریل

(935)(935)---------%0--بانک کارآفرین

(1,081)(1,081)---------%0--نفت الوان

(1,669)(1,669)---------%0--بیمه آسیا
-----------%200-صندوق درآمدثابت تامین مالی جمعی صرف اهدای سود

-----------%2,6002,6000سرمایه گذاری کاریزما
10,039186,250214,803-772,381786,37918,514--1,256,93113,998%1,032,238463,77373جمع نقل به صفحه بعد

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398
 درصد به

جمع کل

 ارزش بازار در 

1399/12/30
سود سهام

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
سود سهامجمع

 سود 

تضمين 

(زيان) سود

تغيير ارزش

(زيان) سود

فروش
جمع

10,039186,250214,803-772,381786,37918,514--1,256,93113,998%1,032,238463,77373جمع نقل از صفحه قبل

----------131,054%6-87,138حق تقدم صنعتی دوده فام

----------70,112%5-65,093حق تقدم بانک گردشگری

----------22,560%1-18,766حق تقدم تولیدی فوالد سپید فراب کویر

-----1,2251,225----%0--حق تقدم  سرمایه گذاری توکا فوالد

13,995--13,995-998--998--%5,7000-سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت بانکی

8,1927,695(677)-113233180--120-%0--سایر

773,719788,83518,69413,9959,362194,442236,493-1,480,65614,118998%1,203,235469,47386جمع سرمایه گذاری کوتاه مدت

سرمایه گذاریهای بلند مدت

13,500---112,50013,500---112,500-%97,50022,50015 کارگزاری مبین سرمایه

-----17,204---17,204-%85-79,897ابتکار پویای ایرانیان

-----------%16,50016,50010گروه صنعتی لوله و الیاف بهراد

-----------%32320 تهران بتون

13,500---129,70413,500---129,704-%193,92939,032110جمع سرمایه گذاریهای بلند مدت

773,719918,53932,19413,9959,362194,442249,993-1,397,164508,5051,480,656143,822998جمع سرمایه گذاریها

(مبالغ به ميليون ريال)
1398-درآمد سرمایه گذاری 1399- درآمد سرمایه گذاریمبلغ دفتری سرمایه گذاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

 1398

درصد به 

جمع  کل
خالصخالصکاهش ارزشبهای تمام شده

888,972265,947-63.63888,972بورسی

311,663195,227-22.31311,663فرابورسی

2,6008,300-0.192,600ساير

1,203,235469,473-86.121,203,235جمع سرمايه گذاری کوتاه مدت

193,92939,032-13.88193,929(غيربورسی و غير فرابورسی)ثبت شده 

1,397,164508,505-1001,397,164جمع

:به شرج زیر است  (فرابورسی/بورسی)شرکت به تفکیک وضعیت -سرمایه گذاری در اوراق بهادار- 17-2-2

(مبالغ به ميليون ريال)

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1398

خالصخالص کاهش جمع ساير اشخاص  وابستهيادداشت

1,6601,660-1,660- 11,660-1-18ساير

1,660 -1,660-1,6601,660

2,9404,486-2,9402,940- 2-1-18سود سهام دريافتنی

-4,641- 4,6414,641- 4-1-18مشتريان

 -7,5802,940-7,5804,486

1,856982- 1,8561,856-(وام و مساعده)کارکنان 

-631- 631631-سازمان امور مالياتی

461357-461461-3-1-18ساير

 -2,9482,948-2,9481,339

1,66010,5287,547-12,1887,485

1398

خالصخالص کاهش جمع ساير اشخاص  وابستهيادداشت

1,6601,660-1,660- 11,660-1-18ساير

1,660 -1,660-1,6601,660

39,8684,486-238,2321,63639,868-1-18سود سهام دريافتنی

38,2321,63639,868-39,8684,486

1,827982- 1,8271,827-(وام و مساعده)کارکنان 

6,461357-36,0014616,461-1-18ساير

6,0012,2878,288-8,2881,339

7,6603,92349,816-49,8167,485

اسناد دریافتنی

دریافتنی های تجاری وسایر دریافتنی ها- 18

:دریافتنی های کوتاه مدت شرکت - 18-2

حساب های دریافتنی

سایر دریافتنی ها

1399

:تجاری

اسناد دریافتنی

سایر دریافتنی ها

حساب های دریافتنی

(مبالغ به ميليون ريال)

:دریافتنی های کوتاه مدت گروه - 18-1

: دريافتنی های کوتاه مدت

(مبالغ به ميليون ريال)

1399

:تجاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

سود سهام دریافتنی- 18-1-2

1399139813991398

ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال  ميليون ريال

-38,232--ابتکار پويای ايران
-500-600مخابرات ايران- اخابر

-480-480سيمان خوزستان

-450-450گروه داروئی برکت

71717171شرکت البرز دارو

53535353شرکت سرمايه گذاری سايپا

3563535635شرکت فوالد مبارکه اصفهان

22222222شرکت داروئی تامين

900-17900پااليش نفت تهران

---386 (بورس)ليزينگ رايان  سايپا

---208فوالد امير کبير کاشان

---127 (بورس)سرمايه  گذاری  آتيه  دماوند

---80پااليش نفت اصفهان

---50 (بورس)بانک سينا

---46 (فرابورس)شرکت مواد ويژه ليا

---41 (بورس) بورس کاالی ايران

---40 (بورس) سيمان اروميه

---34 (فرابورس)سيمان کارون

---31 (فرابورس)کود شيميايی اوره لردگان

---26 (بورس)سرمايه گذاری توکافوالد

---25بانک پاسارگاد

---25 (بورس)گروه مپنا

---17 (بورس)سرمايه گذاری مسکن شمال شرق

900-900-سرمايه گذاری صدر تامين

625-625-شرکت سرمايه گذاری غدير

595-595-شرکت پتروشيمی پرديس

7568525685ساير

2,9404,48639,8684,486

شرکتگروه

 جهت وصول مطالبات از آن1391 فقره چک به سررسيد سال 3 مانده حساب مربوط به شرکت گروه صنعتی لوله و الياف بهراد متشکل از وجه 18-1-1

.شرکت می باشد

. ميليون ريال مربوط به مطالبات از شرکت ابتکار پويای ايرانيان  می باشد 6,000مانده سايرحسابهای دريافتنی عمدتاً و بمبلغ  - 18-1-3

 و تا تاريخ تهيه صورتهای1400 ميليون ريال از سود دريافتنی که مربوط به شرکت مخابرات ايران ميباشد در سال 500مبلغ-18-1-2-1

.مالی وصول گرديده است
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1399139813991398

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال:حساب های دریافتنی

---1,184شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

---1,319شرکت کارگزاری آپادانا 

---963شرکت پارس تجهيز چهار باغ 

---324شرکت کارگزاری سپهر باستان 

---244شرکت آذين فوالد ديبا

---223شرکت کارگزاری ستاره جنوب 

---135شرکت هميار صنعت سپهر آذر

---116مجتمع معدنی و صنعت آهن بافق

---48شرکت فوالد کوير اسپادانا 

---85ساير

4,641---

1398

 اشخاص

 وابسته

 ساير

اشخاص
جمع

 کاهش 

ارزش
خالصخالص

تجاری

اسناد دریافتنی

12,81012,810-12,810-12,810شرکت لوله و الياف بهراد

12,810-12,810-12,81012,810

1398

 اشخاص

 وابسته

 ساير

اشخاص
جمع

 کاهش 

ارزش
خالصخالص

تجاری

اسناد دریافتنی

12,81012,810-12,810-12,810شرکت لوله و الياف بهراد

12,810-12,810-12,81012,810

1399

حسابهای دریافتنی از مشتریان- 18-1-4

دریافتنی های بلند مدت گروه- 18-3

(مبالغ به ميليون ريال)

1399

دریافتنی های بلند مدت شرکت- 18-4

(مبالغ به ميليون ريال)

شرکت گروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 
پیش پرداخت ها-19

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

-2,500-2,500پيش پرداخت اجاره

1778,0391778,039پيش پرداخت خريد سهام 

---12,938سفارشات 

176335176335پيش پرداخت خريد خدمات

24302430پيش پرداخت ماليات 

10101010پيش پرداخت های بيمه دارائيها

---1,047سایر

16,8728,4142,8878,414

:موجودی مواد  و کاال-20

مبلغ مقدار مبلغ مقدار 

ميليون ريال کيلو گرم ميليون ريال کيلو گرم 

          --148,080944ميلگرد 

          --1610,260900ميلگرد 

          --1857,8806,612ميلگرد 

          --2071,5308,042ميلگرد 

          --2276,6207,650ميلگرد 

          --2534,7303,752ميلگرد 

          --2816,1001,886ميلگرد 

          --3218,3202,143ميلگرد 

293,52031,928--          

.نياز به پوشش بيمه ای موجودی مواد و کاال ضروری و الزم  نبوده است (ميلگرد فوالدی)با توجه به ماهيت موجودی مواد و کاال -20-1

شرکتگروه

1399

گروه

1398

الباقی سفارشات در تاريخ تهيه اين.  تن  سبد ميلگرد از شرکت فوالد خراسان می باشد110مبلغ سفارشات مربوط به خريد - 19-1

.يادداشت توسط شرکت دريافت شده است  
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

4,3083,2872,6623,287ريالی- موجودی حسابهای  نزد بانکها 

21212121موجودی صندوق و تنخواه

4,3303,3082,6843,308

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

54,722,23621.8954,722,23621.89شرکت عمران تجارت سروش

26,098,44610.4426,098,44610.44شرکت ماهان ساينارنوين

16,744,2276.7016,958,7286.78خانم آناهيد قاسميان کوچکسرائی

15,404,5586.1615,404,5586.16خانم سارا بی نياز ساروکالئی

137,030,53354.81136,816,03254.73(درصد5زير)سايرين

250,000,000100250,000,000100جمع

اندوخته قانونی- 23

 ميليون ريال ازمحل سود قابل 25,000 اسـاسنـامه ، مبلغ 49 و ماده 1347 اصالحيه قانون تجارت مصـوب سال 238و140در اجرای مفاد مواد 

 درصـد سـرمايه شرکت، 10به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن مانده انـدوخته قانونی به . تخصيص، به اندوخـته قانونی منتقل شده است

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمايه نمی باشد و جز در هنگام . انتقال يک بيستم از سود خالـص هر سـال به انـدوخته فوق الذکر الزامـی است

.انحالل شرکت، قابل تقسيم بين سهامداران نيست

موجودی نقد  - 21

شرکتگروه

سرمایه- 22

1398

 ريالی با نام تمام پرداخت شده می 1000 سهم عادی 250,000,000 ميليون ريال شامل 250,000 مبلغ 1399/12/30 سـرمايه شرکـت در تاريخ 

:باشد و ترکيب سهامداران آن در تاريخ صورت وضعيت مالی بشرح زير است

 نفر سهامدار حقوقی می باشد که تعداد 41 نفر سـهامدار حقيقی و 11,685نفر ، متشـکل از تعداد 11,726تـعداد کل سهامداران شرکت * 

. درصد می باشند 5 نفر سهامدار حقوقی زير 39 نفر سهامدار حقيقی و 11,683

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مبلغتعدادمبلغتعدادیادداشت

میلیون ریالسهممیلیون ریالسهم

--11,095,00292,667-24سهام خزانه شرکت

--21,999,33988,858-24سهام شرکت در مالکیت شرکتهای فرعی 

--3,094,341181,525سهام خزانه گروه

مبلغتعدادمبلغتعداد

میلیون ریالسهممیلیون ریالسهم

----مانده ابتدای سال

--310,726    5,861,865خرید طی سال

--(218,059)(4,766,863)فروش طی سال

--1,095,00292,667مانده پایان سال

1398

بهای تمام شدهبهای تمام شدهتعداد سهامدرصد مالکیتشرکت فرعی سرمایه گذار

میلیون ریالمیلیون ریال

1,999,33988,8580%1شرکت ابتکار پویای ایرانیان

88,858-

سهام شرکت در مالکیت شرکت فرعی- 24-2

1399

1398

سهام خزانه- 24
13991398

سهام خزانه شرکت- 24-1

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

13991398

ميليون ريالميليون ريال

-1,500سرمايه

-150اندوخته قانونی

-15,656سود انباشته

-(255)(بدهی)مازاد ارزش منصفانه دارايی ها

17,051-

شرکت

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

3,5902,1363,4252,136مانده در ابتدای سال

(197)(73)(197)(238)پرداخت شده طی سال

3,0111,4862,9241,486ذخيره تأمين شده

6,3633,4256,2763,425مانده پايان در پايان سال

منافع فاقد حق کنترل- 25

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان- 26

گروه

. خالصه اهم رويه های حسابداری درحسابها منظور می شود 3-9-3مزايای پايان خدمت کارکنان مطابق يادداشت- 26-1
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

پرداختنی های کوتاه مدت گروه-27-1

1398
جمعجمعسایراشخاصيادداشت

تجاری
حسابهای پرداختنی

1150,64274,971225,61357,195-1-27خريد سرمايه گذاری
-7,0287,028-صندوق اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا يکم

545454-ساير
150,64282,052232,69457,248

سایر پرداختنی ها
2,1012,101602-2-1-27اسناد پرداختنی

2,5172,5172,609-مطالبات سهامداران
2,0002,000213-3-1-27هزينه های پرداختنی

647647647-4-1-27بدهی به شرکتها
253253151-حق بيمه های پرداختنی

270270122-ماليات های تکليفی
202016-مطالبات کارکنان

76576596-ساير
-8,5748,5744,456

150,64290,626241,26861,705

پرداختنی های کوتاه مدت شرکت-27-2
1398

جمعجمعسایراشخاصيادداشت
تجاری

حسابهای پرداختنی
194,77174,971169,74257,195-1-27خريد سرمايه گذاری

-7,0287,028-صندوق اختصاصی بازار گردانی سهم آشنا يکم
545454-ساير

94,77182,052176,82457,248
سایر پرداختنی ها

2,0312,031602-2-1-27اسناد پرداختنی
2,5172,5172,609-مطالبات سهامداران

2,0002,000213-3-1-27هزينه های پرداختنی
647647647-4-1-27بدهی به شرکتها

195195151-حق بيمه های پرداختنی
127127122-ماليات های تکليفی

202016-مطالبات کارکنان
21121196-ساير

-7,7497,7494,456
94,77189,801184,57361,705

پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها- 27

1399

(مبالغ به میلیون ریال)

(مبالغ به ميليون ريال)

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

150,64243,42394,77143,423شرکت کارگزاری مبين سرمايه

-42,407-42,407شرکت کارگزاری آپادانا

-18,503-18,503شرکت کارگزاری تامين سرمايه نوين

14,06013,77114,06013,771شرکت کارگزاری توسعه معامالت کيان

225,61357,195169,74257,195

:مانده حساب اسناد پرداختنی به شرح زير می باشد - 27-1-2

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

-1,540-1,540سود سهام

248248248248شرکت کارخانه فارسيت دورود

128128128128شرکت حمل و نقل کارکنان و کارخانجات سيمان و فارسيت دورود

16161616شرکت سيمان فارس

12121212شرکت سيمان بهبهان

11111111شرکت فوالدو چدن و ماشين سازی دورود

14618776187ساير

2,1016022,031602

 ميليون ريال مربوط به حساب فی مابين با شرکتهای سيمان آبيک ، سيمان بجنورد و شرکت647مانده حساب بدهی به شرکتها به مبلغ 27-1-4

.خدمات مهندسی سيمان فارس و خوزستان می باشد 

شرکتگروه
: مانده مطالبات کارگزاران بورس اوراق بهادار مربوط به خريد سهام در روزهای پايانی سال بشرح ذيل می باشند27-1-1

شرکتگروه

. هزينه های پرداختنی مربوط به ذخيره گرفته شده بابت هزينه های کارکنان ،هزينه های بورسی و هزينه حسابرسی می باشد 27-1-3
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مالیات پرداختنی-28

1399139813991398

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

---8,012گروه 

----شرکت اصلی

8,012---

 قطعی و تسويه شده است و نسبت1393 به استثنای سال 1396ماليات بر درآمد شرکت  ابتکار پويا ايرانيان برای کليه سال های قبل از -28-1-1

. اعتراض کرده و موضوع توسط هيأت حل اختالف مالياتی در دست رسيدگی است1393به ماليات تشخيصی برای عملکرد سال مالی 

.م ذخيره در حساب ها منظور شده است.م. ق105برای سال مالی مورد رسيدگی وفق ماده 

شرکتگروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مالیات

1398

درآمد مشول (زیان)سود 

مالیات پرداختنیمانده پرداختنیپرداختیقطعی تشخیصی ابرازیمالیات ابرازیابرازی

قطعی- رسیدگی به دفاتر --10-10--139760,515

ابرازی-------1398224,936

ابرازی-------1399865,063

--

 و نيز سال مورد گزارش ، شرکت معاف از ماليات بوده يا مشمول ماليات به نرخ مقطوع و کسر شده در مبدأ بوده لذا احتساب1398با توجه به مفاد قانون ماليات های مستقيم ، درآمد ناشی از عملکرد سال - 28-2-2

.ذخيره مالياتی  درحسابها موضوعيت نداشته است  

نحوه تشخیص

. و قبل از آن قطعی و تسويه شده است1397ماليات عملکرد شرکت برای سال - 28-2-1

(مبالغ به میلیون ریال)

مالیات پرداختنی شرکت -28-2

 سال مالی

1399
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

:مانده حساب سود سهام پرداختنی  به شرح زير است 

شرکت 

مانده پرداخت

 نشده

اسناد

 پرداختنی
جمع

مانده پرداخت

 نشده

اسناد 

پرداختنی
جمع

1,718-1,6011,718- 13971,601سنوات قبل از 

1,666-1,5041,666- 13971,504سال 

- - - 4,411- 13984,411سال 

7,516 -7,5163,384-3,384

گروه
- - - 7- 7متعلق به منافع فاقد حق کنترل-شرکت فرعی

7,523 -7,5233,384-3,384

1398

برنامه زمـانبندی پرداخت سود به سهامداران توسط شرکت به طور کامل رعايت گرديده و مانده حساب سود سهام پرداختنی سنوات قبل از سال- 29-2

. صرفا به دليل عدم مراجعه يا عدم ارايه اطالعات حساب های بانکی تعدادی از سهامداران جهت واريز و پرداخت می باشد 1399

سود سهام پرداختنی- 29

1399

(مبالغ به ميليون ريال)

 بوده است که بخش اعظم آن تا تاريخ تهيه صورتهای مالی1398عمدتا مربوط به سود سهام عملکرد سال 1399مانده سود سهام پرداختنی سال -29-1

.پرداخت شده است 
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

نقد حاصل از عملیات- 30

1399139813991398

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

848,755224,936865,063224,936سود خالص

تعدیالت

26,2024,82522,6304,825هزينه مالی

2,9381,2892,8511,289خالص افزايش در ذخيره مزايای پايان خدمات کارکنان

841430481430استهالک دارايی های غير جاری

29,9816,54425,9636,544جمع تعديالت

تغییرات سرمایه در گردش

14,321(42,331)14,321(4,703)دريافتنی های عملياتی (افزايش)کاهش 

(7,670)5,527(7,670)(8,457)پيش پرداخت های عملياتی (افزايش)کاهش 

(223,108)(787,735)(223,108)(734,298)سرمايه گذاری (افزايش)کاهش 

- - - (31,928)موجودی مواد و کاال (افزايش)کاهش 

179,56350,407122,86850,407پرداختنی های عملياتی  (کاهش)افزايش 

(166,051)(701,671)(166,051)(599,824)جمع تغييرات سرمايه در گردش

278,91365,430189,35565,430نقد حاصل از عمليات

:وجوه پرداختی برای خرید شرکت فرعی به شرح زیر است-30-1

1398سال1399سال

میلیون ریالمیلیون ریال

-3,353دارايی ثابت مشهود

-58دارايی های نامشهود

-393سرمايه گذاری بلند مدت

-558پيش پرداخت ها

-24,028موجودی مواد و کاال

-19,618دريافتنی های تجاری و ساير درياففتنی ها

-99,679سرمايه گذاری های کوتاه مدت

-6,000موجودی نقد و بانک

-(217)ذخيره مزايای پايان خدمت

-(4,132)ماليات پرداختنی

-(20,467)پرداختنی های تجاری و ساير پراختنی ها

-(10,003)سود سهام پرداختنی

-(133)ذخاير

-(17,810)سهم اقليت

-100,925خالص دارايی های قابل تشخيص

-(6,000)کسر ميشود موجودی  نقد شرکت فرعی

94,925-

شرکتگروه

گروه
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مدیریت سرمایه- 31-1

(تجديد ارائه شده)

1399/12/301398/12/29

ميليون ريالميليون ريال

68,514 198,365جمع بدهی

(3,308)(2,684)موجودی نقد

65,206 195,681خالص بدهی

496,735 1,291,770حقوق مالکانه

%13.8%15.1(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

ریسک بازار- 31-3

شـرکت سـرمايه خود را مديريت می کند تا اطمينان حاصل کند در حين حداکثر کردن بازده ذينفعان از طريق بهينه سازی تعادل بدهی و سرمايه، 

 بدون 1397استراتژی کلی شرکت از سال . ساختار سرمايه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکيل می شود. قادر به تداوم فعاليت خواهد بود

.تغيير باقی مانده است و شرکت در معرض هيچگونه الزامات سرمايه تحميل شده از خارج از شرکت نيست

به عنوان بخشی از اين بررسی، کميته، هزينه سرمايه و . کميته مـديريت ريسک شـرکت، ساختار سرمايه شرکت را شش ماه يکبار بررسی مـی کند

دارد که بعنوان نسبت خالص %  25%-20شرکت يک نسبت اهرمی هدف به ميزان . ريسک های مرتبط با هر طبقه از سرمايه را مدنظر قرار می دهد

 درصد، 15/4 درصد زير محدوده هدف بوده و به يک سطح معمول تر4/6با نرخ 1399/12/30نسبت اهرمی در. بدهی به سرمايه تعيين شده است

.پس از پايان سال بازگشته است

کميته مديريت ريسک شرکت، خدماتی برای دسـترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بين المللی و نظارت و مديريت ريسک های مالی مربوط 

به عمليات شرکت از طريق گزارش هـای ريـسک داخلی که آسيب پـذيری را برحسب درجه و اندازه ريسک ها تجزيه و تحليل می کند، ارائه می 

کميته . ، ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی می باشد(شامل ريسک نرخ ارز و سايـر ريـسک های قيمت)اين ريسک ها شامل ريسک بازار . کند

مديريت ريسک شرکت که بر ريسک ها و سيـاست های اجرا شـده نـظارت می کند تا آسيب پذيری از ريسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به 

.هيأت مديره گزارش می دهد

شرکت به منظور مديريت کردن . فعاليت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ريسک های مالی تغييرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد

:آسيب پذيری از ريسک ارزی، موارد زير را بکار ميگيرد 

تجزيه و تحليل حساسيت، تأثير يک تغيير منطقی . آسـيب پـذيری از ريسـک بازار با استفاده از تجزيه و تحليل حساسيت، اندازه گيری می شود

دوره زمانی طوالنی تر برای تجزيه وتحليل حساسيت، ارزش در معرض ريسک را تکميل . محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزيابی می کند

. ميکند و به شرکت در ارزيابی آسيب پذيری از ريسک های بازار، کمک می کند

.هيچگونه تغييری در آسيب پذيری شرکت از ريسک های بازار يا نحوه مديريت و اندازه گيری آن ريسک ها ، رخ نداده است

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 31

نسبت اهرمی- 31-1-1
:نسبت اهرمی در پايان دوره مالی به شرح زير است 

اهداف مدیریت ریسک مالی- 31-2
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

مدیریت ریسک نقدینگی- 31-5

سایر ریسک های قیمت- 31-4
برخی از سرمايه گذاری . ناشی از سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد (سهام)شرکت در معرض ريسک های قيمت اوراق بهادار مالکانه 

شرکت بطور فعال اين سرمايه گذاری را مبادله . ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژيک نگهداری می شود 

.همچنين شرکت ساير سرمايه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.نمی کند 

تجزیه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه- 31-4-1

اگر قيمت های اوراق . تجزيه و تحليل حساسيت زير بر اساس آسيب پذيری از ريسکهای قيمت اوراق بهادار مالکانه در پايان سال تعيين شده اند 

کاهش  ناشی از /  ميليون ريال افزايش 38,750 معادل1399/12/30پايين تر باشد، سود برای  سال مالی منتهی به /  درصد باالتر 5بهادار مالکانه 

تغييرات در ارزش بازار سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله در اوراق بهادار مالکانه ، خواهد داشت؛ و حساسيت شرکت نسبت به قيمت های 

.اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغيير با اهميتی نداشته است 

شرکت برای مديريت ريسک نقدينگی، يک چهارچوب ريسک نقدينگی مناسب برای مديريت کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت  تامين وجوه و 

شرکت ريسک نقدينگی را از طريق نکهداری اندوخته کافی و تسهيالت بانکی ، از طريق نظارت مستمر . الزامات مديريت نقدينگی تعيين کرده است

.بر جريان های نقدی پيش بينی شده و واقعی و از طريق تطبيق مقاطع سر رسيد داراييها و بدهيهای مالی، مديريت می کند
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

:گروه

بدهیطلببدهیطلب

-14,470 -14,470 -   -  14,470شرکت گروه صنعتی لوله و الياف بهراد

43,423-150,642-150,642 -   -   کارگزاری مبين سرمايه

14,470-150,64214,470150,64214,47043,423

:شرکت 

بدهیطلببدهیطلب

- -   -44,234 -  6,00138,233شرکت ابتکار پويای ايرانيان

-14,470 -14,470 -   -  14,470شرکت گروه صنعتی لوله و الياف بهراد

43,423-94,771 -  94,771 -   کارگزاری مبين سرمايه

20,47138,23394,77158,70494,77114,47043,423

(مبالغ به میلیون ریال)
1398

خالص

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر است - 32-4

(مبالغ به میلیون ریال)

13991398

خالص

 جمع

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته شرکت به شرح زیر است- 32-2

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی های 

تجاری

: اصالحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیراست 129معامالت  با اشخاص وابسته و معامالت موضوع ماده  - 32-3

.شرکت معامله قابل ذکری با شرکتهای وابسته طی سال مالی مورد گزارش انجام نداده است 

خالص

 ساير اشخاص وابسته

 ساير اشخاص وابسته

سود سهام 

دریافتنی

پرداختنی های 

تجاری

: اصالحیه قانون تجارت در طی سال مورد گزارش به شرح زیراست 129معامالت  با اشخاص وابسته و معامالت موضوع ماده  - 32-1

معامالت با اشخاص وابسته- 32

 جمع

نام شخص وابستهشرح
دریافتنی های 

تجاری

.شرکت معامله قابل ذکری با شرکتهای وابسته طی سال مالی مورد گزارش انجام نداده است 

1399

خالص
سود سهام 

دریافتنی

پرداختنی های 

تجاری
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(سهامی عام)شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 اسفند 30سال مالی  منتهی به 

.منابع مالی الزم برای پرداخت سود از محل فعالیتهای عملیاتی و بازده سرمایه گذاری ها تأمین خواهد شد - 35-3

سود سهام پیشنهادی-  35

.شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهیها و داراییهای احتمالی مهمی در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد 

رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی-34

تعهدات و بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی-  33

.است ( ریال برای هر سهم 500مبلغ )میلیون ریال 125,000پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود،مبلغ - 35-1

.بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی  و تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد بااهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی  افشای آن  باشدرخ نداده  است 

هـیات مدیره با توجه به وضـعیت نقـدینگی و توان پرداخـت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و در دوره پرداخت سود، منابع تامین وجوه نقدجهت - 35-2

پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سال های گـذشته، وضـعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمانبندی هیات مدیره، 

وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و وضعیت انتقال سود به سرمایه از طریق افزایش سرمایه ازمحل مطالبات در سال های 

.گذشته، ونیز با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است
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