
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
66,176,283 میلیون ریال 

1400/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

401004 كد صنعت: وهورمدیریت انرژي امید تابان هور نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 738679شماره 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

218,315,523عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم 21,263,10718,719,1690)403,646(221,263,107747,855,6310747,855,631969,118,73898.4609 0.0069,118,73898.19

18سرمايه گذاريها 18001100000110.0001 0.0010.00

00اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي 00000011,082,399192,56911,274,96811,082,3991.54192,5691 100.001,274,9681.81

00خدمات فني و مهندسي 00000012401241240.0001 0.00240.00

318,315,531جمع سرمايه گذاری در سهام 21,263,10818,719,1770)403,646(321,263,108948,938,054192,569949,130,6231270,201,162100192,56912 10070,393,731100

ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 

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

)2,947,585(4,300,0001,000860,651,37021,263,10620.0221,263,10618,315,52124,70621,281توسعه مسير برق گيلن 0)403,646( 18,719,1670

2,400,0001,0001,20010.00188337,1377سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد 00 80

24,145,3321,0001,00010.00121,0002,6151توسعه مولد نيروگاهي جهرم 00 20

)2,947,577.00(21,263,10821,263,10818,315,531جمع 0)403,646( 18,719,177

13 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
66,176,283 میلیون ریال 

1400/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

401004 كد صنعت: وهورمدیریت انرژي امید تابان هور نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 738679شماره اطلعیه :

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

300,0001,000298,744,08922,908,8680099.5822,908,86876,684توليدي نيروي برق سبز منجيل

4,740,0001,0001,185,000,00016,423,3150025.0016,423,31513,859تدبيرسازان سرآمد

1010,0002456,145,3360024.506,145,33625,083,004,082مولد برق نيروگاهي سامان سمنان

2,100,0001,000504,000,0002,262,9610024.002,262,9614,490شرکت مولد نيروگاهي هريس

400,0001,00094,000,000115,1510023.50115,1511,225مولدبرق کاسپين منطقه آزاد انزلي

22,0001,0002,20024000.012410,909مديريت توليد برق گيلن

50,0001,00010000.0000ساينا گستر پرديسان

100,0001,00010000.0000شرکت توليد نيروي برق سبز بينالود

00548,2711,082,39927,340192,5690.001,274,9680اوراق مشارکت  خارج از بورس

48,938,054192,56949,130,623جمع

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

7,043,4890192,569اوراق مشاركت  خارج از بورس

0192,569جمع

23 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
66,176,283 میلیون ریال 

1400/09/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: صورت وضعیت پورتفوی1 ماهه منتهی به 1400/01/31 

401004 كد صنعت: وهورمدیریت انرژي امید تابان هور نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 738679شماره اطلعیه :

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار 

شده و سال مالی شناسایی درآمد

درآمد نقدی هر سهم )ریال( درآمد هر سهم )ریال( درصد مالکیت سرمایه )م.ریال( تعداد سهام در تاریخ 

مجمع
تاریخ برگزاری سال مالی شرکت سرمایه پذیر

مجمع
نام شرکت

1400/09/30

ارزش اسمی هر 

سهم

*

 * مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شركتهاي فرعی و وابسته است كه تاریخ برگزاري مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهاي مالی شركت سرمایه 

گذار بوده و لذا مطابق استانداردهاي حسابداري ، درامد مذكور در صورتهاي مالی سال مالی گذشته شركت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه گذشته

درآمد سود سهام محقق شده از ابتداي سال مالی تا پایان ماه

0

0

كادر توضیحی مربوط به اطلعات دوره 1 ماهه منتهی به

كادر توضیحی مربوط اطلعات تجمعی از ابتداي سال تا پایان مورخ

1400/01/31

1400/01/31

33 از


