بررسی صورت میان دوره شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی (وتوسم)

شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی (وتوسم) ،با سرمایه  0،544میلیارد ریالی در شش ماهه منتهی به پایان خرداد 69
موفق شده با کسب درآمد  1،161میلیارد ریالی سود  751ریالی به ازای هر سهم را شناسایی نماید .در حالی این
شرکت موفق به کسب این رقم درآمدی طی  9ماهه ابتدایی سال مالی جاری شده که در دوره مشابه سال مالی قبل
رقم درآمد عملیاتی حاکی از کسب درآمد  741میلیارد ریالی بوده است؛ یعنی درآمد دوره جاری با افزایش 07
درصدی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل گزارش گردیده است .در حدود  94درصد از درآمد دوره  9ماهه جاری
از طریق فروش سرمایهگذاریها و  96درصد نیز از طریق د رآمد سود سهام محقق گردیده است .به مانند شرکت
سرمایهگذاری غدیر و با توجه به ماهیت شرکت ،اکثریت دارایی شرکت را سرمایهگذاریهای آن تشکیل دادهاند .به
طوریکه 75/5 ،درصد از کل داراییها مربوط به مجموع سرمایهگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت شرکت میباشد.
قابل ذکر است که سرمایهگذاریهای کوتاه مدت شرکت سهم  69درصدی از مجموع سرمایهگذاریهای شرکت را
دارا میباشد .بهای تمام شده سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی برابر با  7،917میلیارد ریال می-
باشد که از این مبلغ  65/9درصد سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی و مابقی سرمایهگذاریها در شرکتهای خارج
از بورس میباشد .در نمودار زیر نسبت سرمایهگذاری شرکت در صنایع محتلف قابل مشاهده است.
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