
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري )سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و صورت هاي سود و زیان، سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 

تاریخ مزبور و یادداشت هاي توضیحي 1 تا 46 توسط این سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورت هاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه صورت هاي مالي است به گونه اي که این صورت ها، عاري از 

تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت هاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا 

براي ارزیابي این خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي  اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. 

داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورت هاي مالي است. 

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به  صورت هاي مالي تلفیقي گروه و اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي، کافي و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. مبلغ 847ر2 میلیارد  ر از سرفصل حسابها و اسناد دریافتني گروه )یادداشت هاي توضیحي       1-7 و 3-7( در ارتباط با عملیات بازرگاني خارج از کشور برخي شرکتهاي گروه مي باشد که عمدتا  در سنوات قبل ایجاد گردیده است. در این 

رابطه مستندات مربوط به زمان و چگونگي تسویه مطالبات مزبور ارائه نگردیده و پاسخ تائیدیه درخواستي نیز واصل نشده است. مضافا  صورت تطبیق حساب شرکت صبافولد خلیج فارس )شرکت فرعي( با شرکت ایریتک )پیمانکار اصلي 

در ارتباط با حسابهاي فیمابین تهیه نشده و طبق شواهد موجود، تطبیق حساب برخي شرکتهاي گروه با شرکت پتروشیمي جم ، حاکي از وجود مغایرت نامساعد در حساب في مابین است. با توجه به مراتب فوق،  پروژه کارخانه صبافولدخلیج فارس( 

هرگونه آثار مالي احتمالي از بابت موارد مزبور بر صورتهاي مالي گروه، براي این سازمان مشخص نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوریبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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5. به  نظر این سازمان، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورت هاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و عملکرد مالي و جریان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از 

تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

اظهار نظر

6. به  نظر این سازمان، صورت هاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي شرکت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و عملکرد مالي و جریان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ 

مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشتهاي توضیحي 1-1-12 و 2-1-12، مانده دارائیهاي در دست تکمیل و بخش عمده مانده پیش پرداختهاي سرمایه اي، مرتبط با شرکت ایریتک )پیمانکار عملیات ساخت و نصب پروژه کارخانه احیاي مستقیم متعلق به شرکت 

فرعي صبا فولد خلیج فارس( مي باشد که تاریخ قرارداد با پیمانکار فوق در اردیبهشت ماه سال 1391 خاتمه یافته و در اثر اختلفات بوجود آمده با پیمانکار مذکور پیشرفت پروژه دچار رکود گردیده است. در این رابطه با تنظیم الحاقیه قرارداد و 

تمدید مدت قرارداد ، اقداماتي در جهت رفع اختلفات بوجود آمده و ادامه اجراي پروژه توسط پیمانکار مذکور، صورت گرفته که در جریان پیگیري است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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8. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را هنگام تصمیم گیري نسبت به تقسیم سود سهام، به آثار مالي احتمالي مطالب مندرج در بند 4 فوق جلب مي نماید.

9. پیگیري هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22/10/1393 صاحبان سهام، درخصوص موارد زیر به نتیجه قطعي نرسیده است: 

 -9-1اخذ مفاصا حساب براي عملکرد سالهاي 1378 الي 1381 از حوزه مالیاتي. 

 -9-2وصول مطالبات معوق و مطالبات از شرکتهاي سرمایه پذیر بابت سود سهام که موعد مقرر آنها سپري شده است.

 -9-3بهره برداري بهینه اقتصادي و یا واگذاري و فروش کامل املک راکد شرکتهاي فرعي صبا آرمه و سبا اینترنشنال.

 -9-4رعایت کلیه مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار.

10. معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 44، بعنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلع این سازمان رسیده، مورد بررسي قرار گرفته است. در 

مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در   راي گیري رعایت شده است. لکن، به نظر این سازمان معاملت مذکور بر اساس روابط خاص فیمابین شرکتهاي گروه صورت گرفته است.

11. گزارش هیئت مدیره در باره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. با توجه به 

رسیدگي هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق ، نظر این سازمان به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتا  درخصوص ارائه صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و شرکتهاي فرعي حداکثر 75 روز پس از پایان دوره مالي 6 ماهه، ارائه پیش بیني 

حسابرسي شده عملکرد سالنه تلفیقي گروه، ارائه صورتهاي مالي میان دوره اي شرکتهاي تحت کنترل به سازمان بورس و حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت )حداقل 20 درصد(، بطور کامل رعایت نشده است. همچنین با توجه به ابلغ 

دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، رعایت الزامات دستورالعمل فوق شامل تشکیل کمیته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي در سال مالي مورد گزارش بطور کامل اجرا نشده است.

13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي قانون مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 

این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

02دی1394تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

15:48:28 1394/10/09 اسحاق نوری مدیر گروه سازمان حسابرسی

16:03:15 1394/10/09 حسین شاهین فر مدیر ارشد سازمان حسابرسی

16:56:22 1394/10/09 پرویز مرادی حامد عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

315 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

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

بدهی ها دارایی های جاری
156,880221,512)29( 14,020,1935,304,908164      حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

4,426,5693,817,55016 )67(102,946310,007      سایر حساب ها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاری های كوتاه مدت

00-- --00      بدهی به شركت های گروه و وابسته      طلب از شركت های گروه و شركت های وابسته

12,668,5709,775,27930 333,282324,5693      پیش دریافتها      حصه جاری حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری

75,99865,21617 --00      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

32,77633,630)3( --00      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

14,56017,009)14( 173,42469,234150      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداخت ها

17,375,35313,930,19625 14,629,8456,008,718143جمع بدهی های جاریجمع دارایی های جاری

25,982,99821,303,15822 --018,145      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاری های بلند مدت

447,790329,71736 --00      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      دارایی های ثابت پس از كسر استهلک

00-- 5,2994,8529      ذخیره مزایای پایان خدمت      دارایی های نامشهود

00-- )77(5,29922,997جمع بدهی های غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری )بلند مدت(

00-- 14,635,1446,031,715143جمع بدهی های جاری و غیر جاری      پیش پرداخت های سرمایه ای

361,725911,878)60( --      حقوق صاحبان سهام      سایر دارایی ها

14,400,0007,200,000100      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--07,200,000      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

1,250,650720,00074      اندوخته قانونی      

4,0004,0000      اندوخته طرح و توسعه      

)9(13,878,07215,319,234      سود )زیان( انباشته      

26,792,51322,544,75319 )3(29,532,72230,443,234جمع حقوق صاحبان سهامجمع دارایی های غیر جاری

44,167,86636,474,94921 44,167,86636,474,94921جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1393/06/31حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

)16(9,541,91911,325,205سود حاصل از سرمایه گذاری

486,972293,90166سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

)61(8,80822,385سود حاصل از سایر فعالیتها

)14(10,037,69911,641,491جمع درآمدها

31)47,132()61,844(هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

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

)14(9,975,85511,594,359سود )زیان( عملیاتی

19)17,408()20,679(هزینه های مالی

)6(657,812697,042خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

)14(10,612,98812,273,993سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

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

)14(10,612,98812,273,993سود )زیان( قبل از كسر مالیات

--00مالیات

)14(10,612,98812,273,993سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

15,319,23411,687,94131سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--00تعدیلت سنواتی

15,319,23411,687,94131سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

25,932,22223,961,9348سود قابل تخصیص

--0)530,650(اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

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

33)8,642,700()11,523,500(سود سهام مصوب مجمع

)9(13,878,07215,319,234سود انباشته در پایان دوره مالی

)13(737852سود هر سهم پس از كسر مالیات

14,400,00014,400,0000سرمایه

515 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

00کشاورزي دامپروري و خدمات وابسته به آن 00000013601361360.0001 0.00360.00

00اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي 5,55601,107006,66302,243,506359,74902,603,25502,249,06211.81360,8560 4.442,609,9189.60

تامین وجوه بیمه و بازنشستگي به جز تامین 
اجتماعي اجباري

1494,726 235,300471,30578,43323,4211313,733000001235,3001.2478,4331 0.96313,7331.15

00فعالیتهاي جنبي واسطه گریهاي مالي 00000011,5223,04414,56611,5220.013,0441 0.044,5660.02

0315تأمین برق،گاز،بخار وآب گرم 00354315135400000000.003541 0.003540.00

22,142,134استخراج کانه هاي فلزي 1,192,5793,167,919357,839)1,025,785(31,550,4180000021,192,5796.26357,8393 4.401,550,4185.70

3769,930انواع فرآورده هاي غذایي و آشامیدني 485,0631,010,836129,725)240,906(3614,7882618,83402618,83451,103,8975.80129,7255 1.591,233,6224.54

16دباغي پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش 25011200000120.0001 0.0020.00

410,141,328فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 3,210,85717,947,53187,648)7,806,203(43,298,505160,72635,000295,72653,271,58317.18122,6486 1.513,394,23112.49

721,280,439مواد و محصولت شیمیایي 3,343,55316,409,5881,512,5684,870,85174,856,12142,169,4491,850,40844,019,857115,513,00228.953,362,97611 41.348,875,97832.66

1347,825لستیک و پلستیک 73,096448,268101,246)100,443(1174,342158,4170158,4172131,5130.69101,2462 1.24232,7590.86

7152,582سایر محصولت کاني غیر فلزي 133,195198,96012,497)46,378(7145,6922345,53802345,5389478,7332.5112,4979 0.15491,2301.81

3203,776فلزات اساسي 105,925192,8816,78710,8953112,7121378,3242,400,00012,778,3244484,2492.542,406,7874 29.592,891,03610.64

00ساخت محصولت فلزي 00000021,523,193021,523,19321,523,1938.0002 0.001,523,1935.60

245,350ماشین آلت و تجهیزات 15,73618,74623,50026,604239,23600000215,7360.0823,5002 0.2939,2360.14

123,587سایر ماشین آلت و دستگاههاي برقي 24,77912,3279,70711,260134,48600000124,7790.139,7071 0.1234,4860.13

00رادیو تلویزیون و وسایل ارتباطي 000000120,0000120,000120,0000.1101 0.0020,0000.07

21,018,438خودرو و ساخت قطعات 572,7741,204,8550)186,417(2572,774000002572,7743.0102 0.00572,7742.11

114,166شرکتهاي معظم چند رشته اي صنعتي 26,40822,1212,153)7,955(128,56100000126,4080.142,1531 0.0328,5610.11

31,015,073واسطه گریهاي مالي 675,0371,163,358112,132)148,285(5787,1694761,85228,9073790,75971,436,8897.54141,0398 1.731,577,9285.81

2842انبوه سازي املک و مستغلت 6,7187,367)6,598()6,525(11202200,80040,4672241,2674207,5181.0933,8693 0.42241,3870.89

615 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

17,344خدمات فني و مهندسي 26,05724,669)18,568()17,325(17,4892501,0001,000,00021,501,0003527,0572.77981,4323 12.061,508,4895.55

226,192پست و مخابرات 30,40728,7136,668)2,521(137,07500000230,4070.166,6681 0.0837,0750.14

4337,684,053جمع سرمایه گذاری در سهام 10,163,04242,329,4492,417,198)4,645,396(4512,580,240248,883,1975,717,5752414,600,7726719,046,2391008,134,77369 10027,181,012100

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

715 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

9,600,0001,0001,111,644,6062,523,55623.353,925,76216,591,8751,7527,40312,666,113پتروشیمي جم 1,402,2066,423,662 10,168,2131,129,592,083

20,000,0001,000551,560,5131,651,5245.531,661,9222,567,9851,5022,321906,063پالیش نفت اصفهان 10,398)3,637,622( 6,205,607554,852,763

18,000,0001,000280,333,333819,6192.801,043,8861,049,5672,0692,0805,681سنگ آهن گل گهر 224,267)414,053( 1,463,620224,266,666

1,000,0001,000402,937,738782,58340.40847,8063,834,3052,0999,4922,986,499نفت ایرانول 65,223)1,362,785( 5,197,0901,013,486

5,080,3201,000324,313,905459,1858.94588,910682,4211,2971,50393,511توسعه صنایع بهشهر 129,725)248,359( 930,780129,725,562

17,100,0001,000300,105,591372,9602.50500,5051,092,2191,1702,554591,714معدني و صنعتي چادرملو 127,545)612,080( 1,704,299127,544,876

)265,881(1,050,0001,00024,152,064451,0252.35456,881191,00018,5387,750نفت سپاهان 5,856)184,709( 375,709493,143

11,312,0001,000325,557,527394,8643.08451,690659,7181,2981,896208,028بانک اقتصاد نوین 56,826)78,646( 738,36422,395,500

950,0001,000164,805,001457,36816.31434,2772,655,0752,80317,1352,220,798پتروشیمي فن آوران )23,091()1,979,736( 4,634,811)9,854,596(

12,000,0001,000343,063,026345,5032.86345,503723,5191,0072,109378,016ایران خودرو 0)167,073( 890,5920

600,0001,000265,796,026325,72544.36331,8963,548,0381,24713,3313,216,142نفت پاسارگاد 6,171)2,621,087( 6,169,125353,451

2,600,0001,000235,300,000235,30015.69313,733494,7267691,213180,993بیمه ملت 78,43323,421 471,305172,553,332

15,840,0001,000157,462,657280,1701.15301,354322,6571,6491,76621,303بانک پارسیان 21,184)102,334( 424,99125,242,531

2,000,0001,00072,783,269169,2577.28242,0401,825,4041,66312,5401,583,364پتروشیمي خارک 72,783358,239 1,467,16572,783,269

3,000,0001,000297,597,920227,2719.92227,271294,91976499167,648سرمایه گذاري گروه صنعتي رنا 0)19,344( 314,2630

400,0001,00028,530,30473,09636.88174,342347,8251,1822,358173,483ایران یاسا تایر و رابر 101,246)100,443( 448,268118,978,418

)12,531(630,0001,00020,409,996113,83012.71173,200160,6692,1622,006پتروشیمي آبادان 59,37086,969 73,70059,684,363

)42,355(50,000,0001,00013,973,38158,6370.0463,48921,1343,2711,089فولد مبارکه 4,85217,581 3,5535,434,092

)29,971(4,500,0001,0007,622,38439,4830.1739,4839,5125,1801,248سیمان فارس و خوزستان 0)9,163( 18,6750

1,800,0001,0006,857,14215,3491.2238,84945,0911,7762,0616,242تراکتورسازي ایران 23,50026,416 18,67515,021,246

815 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

)12,985(2,900,0001,0005,885,00038,2660.2038,26625,2816,5024,296سرمایه گذاري دارویي تامین 0)5,662( 30,9430

)10,883(45,873,6561,0006,750,00021,1010.0337,07526,1923,1132,199مخابرات ایران 15,9748,770 17,4225,161,308

67,1401,00013,748,57444,62816.8536,83971,5623,2566,32634,723پشم شیشه ایران )7,789()8,550( 80,112)2,436,088(

)10,899(600,0001,0006,917,49324,7792.6334,48623,5872,1811,492کابل شهید قندي 9,70711,260 12,3278,892,040

)1,410(12,500,0001,000000.1933,46332,0531,3761,318سرمایه گذاري خوارزمي 33,46332,053 024,320,000

400,0001,00018,109,40031,6344.5331,63432,7961,7471,8111,162صنایع کاشي و سرامیک الوند 0)8,475( 41,2710

)14,395(36,000,0001,0003,416,92126,4080.0228,56114,1664,1792,073هلدینگ غدیر 2,153)7,955( 22,1213,416,921

)10,566(43,500,0001,0005,000,00026,1880.0226,18815,6223,4922,083سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین 0)9,403( 25,0252,500,000

)12,850(43,400,0001,0008,060,36823,8880.0225,82312,9732,5841,298ملي صنایع مس ایران 1,935)6,686( 19,6591,934,488

1,160,9851,000232,423,49523,40020.0223,400169,669101730146,269آلومینیوم پارس 00 169,6690

87,7501,0005,731,65010,4975.4819,87027,2214,1285,6567,351کاشي پارس 9,373)22,346( 49,567)918,724(

)6,375(4,000,0001,000000.2617,86211,4871,6981,092شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان 17,86211,487 010,520,000

)9,875(30,000,0001,0001,300,00015,0880.0116,3886,5136,3032,505گسترش نفت و گاز پارسیان 1,300)3,218( 9,7311,300,000

360,0001,0007,032,82315,0371.9515,03722,2512,1383,1647,214مارگارین 0)1,147( 23,3980

1,023,0001,0009,874,11310,8410.9710,84165,2581,0986,60954,417صنعتي بهشهر 08,600 56,6580

)145(10,000,0001,0003,786,48826,0570.017,4897,3447,4437,299مدیریت پروزه هاي نیروگاهي ایران ) مپنا( )18,568()17,325( 24,669)2,780,315(

)5,679(21,920,0001,000000.006,02734817,4931,011سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات 6,027348 0344,539

)15(2,000,0001,000000.036586431,3161,287لیز ینگ صنعت و معدن 658643 0500,000

)128(300,0001,00090,0363870.033872594,2982,880لوازم خانگي پارس 0188 710

)39(14,252,0001,000000.003543153,5403,154پتروشیمي مبین 354315 0100,000

200,1001,000138,0001200.071208428706,104722سرمایه گذاري توسعه و عمران کرمان 0)103( 9450

)2(1,000,0001,0001,50030.00422,0001,417سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران 1)1( 3500

247,3601,0001,08420.00261,8455,7344هلدینگ گروه صنعتي ملي 01 50

150,0001,0001,55320.00231,2882,4081کاشي سعدي 00 30

)1(150,0001,00030020.00216,6673,389کاشي اصفهان 00 10

55,0001,000269,7346,9490.0000020,5510سیمان بهبهان )6,949()9,331( 9,331)269,734(

915 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

4,000,0001,000349,7469,3060.0000029,4390ارتباطات سیار )9,306()11,291( 11,291)349,746(

1,806,6321,0003,310,6516,5980.000001,0930سرمایه گذاري شاهد )6,598()6,422( 6,422)3,310,651(

)6,663(0005,5560.006,663000اوراق مشارکت )پذیرفته شده در بورس( 1,1070 00

10,163,04212,580,24037,684,05325,103,813.00جمع 2,417,198)4,645,396( 42,329,449

1015 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

3,700,00010,00037,500,000378,324240,000,0002,400,00075.002,778,32410,012صبا فولد خلیج فارس

10,497,4591,0001,020,000,0001,020,000765,594,963765,59517.011,785,5951,000پتروشیمي ایلم

3,600,0001,000294,978,321654,19195,543,275875,72110.851,529,9123,918پتروشیمي امیر کبیر

1,500,0001,0005,000,000500,0001,495,000,0001,000,000100.001,500,0001,000شرکت نوآوران مدیریت سبا)گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران(

2,590,6711,0001,049,223,9421,023,1930040.501,023,193975کارخانه هاي لوله سازي اهواز

1,400,0001,000,000210,000618,6680015.00618,6682,946,038صنایع شیر ایران

2,500,0001,000499,999,998500,0000020.00500,0001,000فولد اکسین خوزستان

1,500,0001,000495,000,000390,9810033.00390,981790خدمات مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاران صندوق بازنشستگي کشوري

3,000,0001,000193,500,000358,894006.45358,8941,855پتروشیمي برزویه

7,599,8531,000136,363,636136,364209,091,810209,0924.55345,4561,000پتروشیمي باختر

300,00010,00029,980,000299,8000099.93299,80010,000گسترش تجارت پارس سبا

650,0001,000155,797,460271,5070023.97271,5071,743سیمان ساوه

200,00010,00020,000,000200,00000100.00200,00010,000صبا آرمه

100,0001,000,00069,97869,97830,00030,00099.9899,9781,000,000بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري

405,52510,0006,137,82974,0310015.1474,03112,061سیبمان اردستان

310,0004760,7260015.6760,7261,292,042,553پایانه ها ومخازن پتروشیمي

63,0001,00038,365,39258,4170060.9058,4171,523کارخانجات تولیدي تهران

40,0001,000800,00080038,779,57040,46798.9541,2671,043پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

1,000,0001,00000100,000,00035,00010.0035,000350پالیش گاز خارگ

440,0001,00019,999,99920,000004.5520,0001,000گروه فن اوا

600,0001,0001,522,0001,5223,044,0003,0440.764,5661,000بورس انرژي

1115 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

1,0001,0001,000,0001,00000100.001,0001,000طراحي مهندسي نوآوران پي ریز

6,5001,00014,602166000.2216611,368شرکت شوکوپارس

15,0001,00011,00036000.07363,273گیلن پاکت

0.0000)1,093()2,805,600(14,0281,0002,805,6001,093کارگذاري ازمون بورس

0002,243,5060359,7490.002,603,2550اوراق مشارکت )خارج از بورس(

8,883,1975,717,57514,600,772جمع

1215 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

854103,2060ایران یاسا تایر و رابر

99972,7830پتروشیمی خارک

25,7355,0020پتروشیمی فن آوران

999129,7250توسعه صنایع بهشهر

1,000224,2670سنگ آهن گل گهر

99959,9540پتروشیمی آبادان

1,000127,5450معدنی و صنعتی چادرملو

2,40660,2550بانک اقتصاد نوین

1,00031,4930بانک پارسیان

5,9282710پشم شیشه ایران

1,0000765,595پتروشیمی ایلم

9,1650875,721پتروشیمی امیر كبیر

1,0000209,092پتروشیمی باختر

3,43028,6240سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

01,1070اوراق مشاركت )پذیرفته شده در بورس(

00359,749اوراق مشاركت )خارج از بورس(

8924,8520فولد مباركه

1810,3980پالیش نفت اصفهان

1,043040,468پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

10,00002,400,000صبا فولد خلیج فارس

9,06913,8530كاشی پارس

1,0001,9350ملی صنایع مس ایران

1,11710,1640كابل شهید قندی

36,6662310سیمان بهبهان

1315 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

1,67530,7700تراكتورسازی ایران

2,00010سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

66801,000,000شركت نوآوران مدیریت سبا)گروه مشاورین مدیریت سبک و همکاران(

7,59745,8610مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ) مپنا(

6302,1530هلدینگ غدیر

1,0001,3000گسترش نفت و گاز پارسیان

3,09415,9740مخابرات ایران

45478,4330بیمه ملت

13,93473,9700نفت ایرانول

17,4596,1710نفت پاسارگاد

000سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

1,00003,044بورس انرژی

1,2461,426,1610پتروشیمی جم

11,8745,8560نفت سپاهان

1,000,000030,000بازرگانی صندوق بازنشستگی كشوری

1,5032,4590سرمایه گذاری شاهد

1,69717,8620شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

8,6314,1670گروه صنعتی پاكشو

350035,000پالیش گاز خارگ

1,2043010فولد هرمزگان جنوب

3,5403540پتروشیمی مبین

1,37533,4630سرمایه گذاری خوارزمی

1,3166580لیز ینگ صنعت و معدن

2,631,5795,718,669جمع

1415 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
14,400,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

399903 كد صنعت: وصندوقسرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240558شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

1,1111,9605,1609,1017,141ایران یاسا تایر و رابر

2,79528,09328,302284,411256,318پتروشیمی فن آوران

2,1625843,270883299پتروشیمی آبادان

1,2973,4292,1865,7752,346بانک اقتصاد نوین

1,64910,3092,33014,5664,257بانک پارسیان

3,2478,0608,08920,07612,016پشم شیشه ایران

3891,0935,12814,38813,295كارگذاری ازمون بورس

2,82422,5972,89323,144547سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

3,33313,33310پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن

1,8314,4809,18722,47517,995كاشی پارس

2,2854572,3254658كابل شهید قندی

26,0117,18035,1589,7052,525سیمان بهبهان

2,1767,2702,6828,9581,688تراكتورسازی ایران

7,30764,4298,28273,0268,597مدیریت پروزه های نیروگاهی ایران ) مپنا(

26,6079,30629,05210,161855ارتباطات سیار

2,0368,74713,86659,55550,808نفت ایرانول

1,64923,9559,035131,208107,253پتروشیمی جم

1,8309,0572,0119,950893سرمایه گذاری شاهد

8,6314,1678,7014,20134گروه صنعتی پاكشو

1,2043011,59239897فولد هرمزگان جنوب

215,475702,447486,972جمع

1515 از


