
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ) سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 

توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ) سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ 

مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا ) سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاريخ30 آذر ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان 

وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف 

با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه 

اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي 

مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

بند مسئولیت حسابرس

گزارش نسبت به صورت هاي مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سرمایه گذاري ارس صبابه مجمع عمومی صاحبان سهام
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3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا 

اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي 

داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . 

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . 

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3. مسئوليت اين 

مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي 

و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا 

اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي 

داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . 

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . 

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3. مسئوليت اين 

مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي 

و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا 

اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي 

داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . 

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . 

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
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مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4-مانده حسابهاي دريافتني شامل مبلغ 3.815 ميليون ر مطالبات سنواتي شرکت اروند ترانس پارس از شرکت بي اس تک مي باشد که اقدامات انجام شده تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به تعيين تکليف آن نگرديده است. با توجه به مراتب 

مذکور قابليت بازيافت تماميت مبلغ مزبور و آثار ناشي از تعيين تکليف آن برصورتهاي مالي براي اين موسسه امکانپذير نمي باشد .

5. 5-پاسخ تائيديه هاي درخواستي در خصوص مبلغ 71 ميليارد ر از مانده پيش پرداختهاي خريد مواد اوليه مربوط به شرکت کارخانجات توليدي نيروترانسفو تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است . با توجه به مراتب مذکور و عدم 

امکان اثبات آن از ساير روشها ، تعيين تعديلت احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تائيديه هاي بل جواب براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد .

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، بر اساس برگ هاي تشخيص صادره براي شرکت مهندسي خدماتي صنعت برق ارس صبا ، ماليات عملکرد سالهاي 1391 ، 1393 ، 1394و 1395 جمعا  به مبلغ 

6.003 ميليون ر تعيين شده که از اين بابت مبلغ 2.382 ميليون ر ذخيره در دفاتر منظور و پرداخت گرديده و نسبت به برگ هاي تشخيص مزبور اعتراض شده ليکن تا تاريخ اين گزارش راي نهايي توسط مقامات مالياتي صادر نشده است . با 

توجه به مراتب فوق اگر چه احتساب ذخيره از اين بابت ضروري مي باشد ليکن تعيين بدهي قطعي شرکت از بابت موارد فوق منوط به اظهار نظر نهايي توسط مقامات مالياتي ميباشد .

اظهار نظر مشروط

 .7

7- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6 ، صورتهاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري ارس صبا          )سهامي عام( در تاريخ 30 

آذر ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت اصلي را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد. 

تاكید بر مطالب خاص

315 از
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8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 10 صورتهاي مالي منعکس مي باشد ، دارائيهاي ثابت گروه تا مبلغ      124.163 ميليون ر درمقابل خطرات احتمالي بيمه شده است .

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

سایر بندهاي توضیحی

9. 9-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1396 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 11 اسفند ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر »مشروط« اظهار 

شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي

10. معاملت مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار 

گرفته است. در خصوص معاملت مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده است . به نظر اين مؤسسه معاملت مزبور در چارچوب روابط خاص 

عمليات تجاري فيمابين گروه صورت گرفته است.

11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي 

هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

12. مفاد بندهاي 3 و 4 ماده 7 و ماده 9 دستور العمل اجرايي افشاي اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص افشاء بموقع صورت هاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه و افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي 

رعايت نشده است .

13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 

اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده به استثناي عدم استقرار واحد مبارزه با پولشوئي ، معرفي مسئول مبارزه با پولشوئي و آموزش کارکنان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات 

ياد شده برخورد نکرده است.

05اسفند1397تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهاي مدیریت حسابرسین
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

14:04:58 1397/12/11 ابوالفضل بسطامی 831253شریک موسسه حسابرسین

14:10:11 1397/12/11 منوچهر زندي 800369شریک موسسه حسابرسین

14:13:20 1397/12/11 حسن اسمائی 800049مدیر موسسه حسابرسین
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659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1397/09/301396/09/301397/09/301396/09/30

بدهی ها دارایی هاي جاري
-- --      بدهی هاي جاري      دارایی  هاي جاري

38563511 --00      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

16788,985)100( )99(39826,542      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

159,970109,80246 --00      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

31,8049633,029 1,9201,20060      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

40400 --00      تسهیلت مالی      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --00      ذخایر      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

192,366198,986)3( --00      پیش دریافت هاي جاريجمع دارایی هاي جاري

--       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري       دارایی  هاي غیرجاري

شده براي فروش

00--

00-- )92(2,31827,742جمع بدهی هاي جاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

57,17357,1730 --      بدهی هاي غیرجاري      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

00-- --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري در املک

770 --00      پیش دریافت هاي غیرجاري      دارایی هاي نامشهود

00-- --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي ثابت مشهود

00-- --00      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      سایر دارایی ها

57,18057,1800 --00      جمع بدهی هاي غیرجاري      جمع دارایی هاي غیرجاري

)92(2,31827,742      جمع بدهی ها      

--      حقوق صاحبان سهام      

100,000100,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

10,0008,57317      اندوخته قانونی      

615 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

--00      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي       

غیرجاري نگهداري شده براي فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگري

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاي       

شركت هاي دولتی

00--

137,228119,85114      سود )زیان( انباشته      

247,228228,4248جمع حقوق صاحبان سهام      

249,546256,166)3( )3(249,546256,166جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

715 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1396/09/30حسابرسی شده منتهی به 1397/09/30حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

--درآمدهاي عملیاتی

)6(103,383109,802درآمد سود سهام

)60(319806درآمد سود تضمین شده

21,5881,8771,050سود )زیان( فروش سرمایه گذاري ها

--3,2200سود )زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاري در اوراق بهادار

--00سایر درآمدهاي عملیاتی

128,510112,48514جمع درآمدهاي عملیاتی

--هزینه هاي عملیاتی

20)2,678()3,202(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

--00سایر هزینه هاي عملیاتی

20)2,678()3,202(جمع هزینه هاي عملیاتی

125,308109,80714سود )زیان( عملیاتی

)76()6,327()1,504(هزینه هاي مالی

--00سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

123,804103,48020سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

123,804103,48020سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

123,804103,48020سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

815 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

123,804103,48020سود )زیان( خالص

119,85193,67328سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

--)120(0تعدیلت سنواتی

119,85193,55328سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل شده

91)55,000()105,000(سود سهام  مصوب

--)17,008(0تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)31(14,85121,545سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

138,655125,02511سود قابل تخصیص

)72()5,174()1,427(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

137,228119,85114سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

1,2381,03520سود )زیان( خالص هر سهم- ریال

100,000100,0000سرمایه

915 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی نشده 

منتهی به  30/09/1397

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

30/09/1396

--فعالیت هاي عملیاتی

992 106,10210,596جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- استثنایی

992 106,10210,596جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

--بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

(6,325) (76)(1,500)سود پرداختی بابت استقراض

(54,105) 93(104,280)سود سهام پرداختی

(60,430) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(105,780)75

--مالیات بر درآمد

0 --0مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي نامشهود 

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(59,438) --322جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت هاي تأمین مالی

--فعالیت هاي تأمین مالی

1015 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0 --0بازپرداخت اصل استقراض

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

(59,438) --322خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

59,501 (100)63موجودي نقد در ابتداي دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

63 385511موجودي نقد در پایان دوره

17,620 --0مبادلت غیرنقدي

1115 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاريخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

بهاي

 تمام شده

انتهاي دوره تغییرات ابتداي دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهاي

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهاي

 تمام شده

ارزش بازار بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهاي

 تمام شده

تعداد 

شركت

00استخراج کانه هاي فلزي 00000000000000.0000 0.0000.00

00فرآورده هاي نفتي کک و سوخت هسته اي 00000000000000.0000 0.0000.00

00مواد و محصولت شيميايي 00000000000000.0000 0.0000.00

10فعاليتهاي جنبي واسطه گريهاي مالي 55)5()5(0000000150.00)5(0 0.0100.00

10فلزات اساسي 92,03590,000)92,035()90,000(0000000192,03561.61)92,035(0 99.9900.00

00ساير ماشين آلت و دستگاههاي برقي 000000157,1500157,150157,15038.2601 0.0057,15099.67

00خودرو و ساخت قطعات 00000000000000.0000 0.0000.00

00واسطه گريهاي مالي 00000012101211210.0101 0.00210.04

00پست و مخابرات 00000000000000.0000 0.0000.00

00ساير صنايع 00000012012120.0001 0.0020.00

00ساير فعاليتها 00000011660116611660.1101 0.001660.29

20جمع سرمايه گذاری در سهام 92,04090,005)92,040()90,005(00457,3390457,3396149,379100)92,040(4 10057,339100

لطفا دلیل مغایرت اطلعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید. 

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

در دوره مورد گزارش مبلغ 3220 ميليون ر از حساب ذخاير برگشت و به حساب درآمد منظور گرديد.

1215 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهاي تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهاي دورهتغییراتابتداي دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهاي تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهاي تمام

 شده
ارزش بازاربهاي تمام شده

322,0001,00032,200,00092,0350.000003,8230ملي سرب و روي ايران )92,035()90,000( 90,000)32,200,000(

4,900,0001,0003,10650.000001,6020تامين سرمايه اميد )5()5( 5)3,106(

92,040000.00جمع )92,040()90,005( 90,005

وضعیت پورتفوي سهام شركت هاي خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهاي تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتداي دوره

بهاي تمام شده تعداد سهام

بهاي تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهاي دوره

بهاي تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

50,0001,00049,909,99957,1500099.8257,1501,145کارخانجات توليدي نيرو ترانسفو

210,0001,000,00020166000.011668,300,000صندوق سرمايه گذاري مشترک فارابي

300,0001,00023,08421000.0121910کارگزاري فارابي

002,0002000.0020ساير شرکت هاي خارج از بورس

57,339057,339جمع

1315 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

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

2,300,0002300سایر شركت هاي پذیرفته شده در بورس

3,6135420سنگ آهن گل گهر

4,786111,7020فولد مباركه اصفهان

3,50653,5430ملی صنایع مس ایران

4,68744,5330فولد خوزستان

52,71025,3010پتروشیمی زاگرس

1,36780,7040ذوب آهن اصفهان

25,60517,9240پالیش نفت شیراز

6,1369,8180پالیش نفت اصفهان

8,3931,2590باما

3,33316,0290ملی سرب و روي ایران

1,1641,7460اتومبیل سایپا

1,3604,7600بانک ملت

6,17340,7450داده گستر عصر نوین

1,58910شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

3,60530سرمایه گذاري شفا دارو

31,08035,8010پتروشیمی پارس

2,15320,0290سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

28,1302,8130تولید و صادرات ریشمک

6,724140سنگ آهن گهر زمین

7,93610تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

467,4980جمع

1415 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
100,000 میلیون ریال 

1397/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1397/09/30 )حسابرسی شده(

659952 كد صنعت: وارسسرمایه گذاري ارس صبا نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 507458شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاري كل مبلغ واگذاري كل مبلغ بهاي تمام شدهبهاي تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاري هر سهم )ریال

2,300,0002302,390,0002399سایر شركت هاي پذیرفته شده در بورس

3,6135423,6205431سنگ آهن گل گهر

(4,503)4,786111,7024,593107,199فولد مباركه اصفهان

3,50653,5433,80758,1314,588ملی صنایع مس ایران

(402)4,68744,5334,64544,131فولد خوزستان

(911)52,71025,30150,81224,390پتروشیمی زاگرس

1,36780,7041,66398,12817,424ذوب آهن اصفهان

25,60517,92426,77718,744820پالیش نفت شیراز

6,1369,8186,83610,9391,121پالیش نفت اصفهان

(18)8,3931,2598,2731,241باما

2,920108,0643,104114,8846,820ملی سرب و روي ایران

1,1641,7461,1781,76721اتومبیل سایپا

1,3604,7601,3964,886126بانک ملت

(3,365)6,17340,7455,66337,380داده گستر عصر نوین

1,60951,60950تامین سرمایه امید

1,58913,17921شركت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

3,60533,60530سرمایه گذاري شفا دارو

(883)31,08035,80130,31334,918پتروشیمی پارس

2,15320,0292,25821,003974سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمی تامین

(239)28,1302,81325,7402,574تولید و صادرات ریشمک

6,724148,645184سنگ آهن گهر زمین

7,93617,93610تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

559,538581,12621,588جمع

1515 از


