بررسی صورتهای مالی میان دوره شرکت سرمایهگذاری غدیر (وغدیر)

در آخرین گزارش منتشر شده از شرکت سرمایهگذاری غدیر (وغدیر) ،این شرکت در  6ماهه منتهی به پابان خرداد
 66موفق شده با سرمایه  00،777میلیارد ریالی ،درآمد عملیاتی  0،6،7میلیارد ریالی و سود  66ریالی به ازای هر
سهم را محقق کند .در دوره مورد گزارش ،در حدود  66درصد از درآمد شرکت حاصل از سود سهام بوده و مابقی
درآمد عملیاتی شرکت نیز از طریق سود و زیان حاصل از فروش سرمایهگذاریها و نهایتا سایر درآمدهای عملیاتی
محقق گردیده است .در دوره مشابه سال مالی قبل درآمدهای عملیاتی شرکت با مبلغ  0،،00میلیارد ریال و در
حدود  1/6درصد بیشتر از دوره  6ماهه سال مالی جاری گزارش گردیده بود که از علل آن میتوان به فزونی 0
درصدی درآمد سود سهام اشاره کرد .در دوره قبل ،شرکت نه تنها نتوانسته از طریق فروش سرمایهگذاریها سودی
شناسایی کند بلکه زیان حاصل از این فعالیت موجب کاهش مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت نیز شده است .اما در
انتهای سال مالی منتهی به پایان آذر  66شرکت موفق شده درآمد  0،،00میلیارد ریالی خود در انتهای  6ماهه این
سال مالی را به  18،6،0میلیارد ریال افزایش دهد و در انتهای سال به ازای هر سهم  100ریال سود شناسایی
نماید .درآخرین پیشبینی شرکت برای سال مالی جاری پیشبینی شده درآمدهای علیاتی شرکت با رشد 067
درصدی نسبت به  6ماهه ابتدایی سال و همچنین رشد  1،درصدی نسبت به سال مالی قبل به مبلغ 16،761
میلیارد ریال افزایش یابد .رقم کل سود خالص شرکت در انتهای سال مالی جاری با افزایش  16درصدی نسبت به
سال مالی قبل برابر با  10،060میلیارد ریال پیشبینی گردیده است که به ازای هر سهم  076ریال سود در پی
خواهد داشت .با توجه به ماهیت شرکت که سرمایهگذاری است ،بیش از  ،6درصد از داراییهای شرکت مربوط به
مجموع سرمایه گذاریهای کوتاهمدت و بلندمدت میباشد .سرمایهگذاریهای بلندمدت با سهم  ،،/0درصدی از کل
داراییهای دوره مورد گزارش بیشترین سهم در بین داراییهای شرکت را دارا میباشند .در انتهای دوره  6ماهه مورد
گزارش سرمایهگذاریهای شرکت رقم  ،0،006میلیارد ریال را نمایش میدهد که از این مبلغ نزدیک به  86درصد
مربوط به سرمایهگذاریهای بورسی و مابقی سرمایهگذاریهای خارج از بورس میباشند .در نمودار زیر نسبت
سرمایهگذاریهای شرکت به تفکیک صنایع مختلف قابل مشاهده است.

