صندوق سزمایهگذاری مشتزک امید توسعه
صورتهای مالی
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به  13خزداد ماه 3114

صندوق سزمایهگذاری مشتزک امید توسعه
صورتهای مالی
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به  39خزداد ماه 9314

با احتزام
بِ پیَستغَرتْایهالیغٌدٍقسزهایِگذاریهطتزناهید تَسعِ هزبَط بِ دٍرُ هالی ًِ هاِّ هٌتْی
بِ تاریخ  31خزداد هاُ  1314کِدراجزای هفاد بٌد  7هادُ  57اساسٌاهِ غٌدٍق بز اساس سَابك  ،هدارن
ٍاطالعات هَجَد در خػَظ عولیات غٌدٍق تْیِ گزدیدُ بِ ضزح سیز تمدین هیگزدد:
ضوارُ غفحِ
· غَرت خالع داراییْا

2

· غَرت سَد ٍ سیاى

3

 .غَرت گزدش خالع دارائی ّا

4

یادداشتهایتوضیحی :












الف .اطالعات کلی غٌدٍق

5

ب .هبٌای تْیِ غَرت ّای هالی

6

پ .خالغِ اّن رٍیِّای حسابداری

6-1

ت .یادداضتّای هزبَط بِ الالم هٌدرج در غَرتّای هالی ٍ سایز اطالعات هالی

10-22

ایي غَرتْای هالی درچارچَب استاًداردّای حسابداری ٍ با تَجِ بِ لَاًیي ٍ همزرات ساسهاى بَرس اٍراق
بْاداردر رابطِ با غٌدٍق ّای سزهایِ گذاری هطتزن تْیِ گزدیدُ است.هدیزیت غٌدٍق سزهایِ گذاری
هطتزن اهید تَسعِ بز ایي باٍر است کِ ایي غَرتْای هالی بزای ارائِ تػَیزی رٍضي ٍهٌػفاًِ اس ٍضعیت
عولکزد هالی غٌدٍق،در بزگیزًدُ ّوِ اطالعات هزبَط بِ غٌدٍق ّواٌّگ با ٍالعیتْای هَجَد ٍ اثزات
آًْا درآیٌدُ کِ بِ غَرت هعمَل درهَلعیت کًٌَی هی تَاى پیص بیٌی ًوَد،هی باضد ٍ بِ ًحَ درست ٍبِ
گًَِ کافی در ایي غَرتْای هالی افطاگزدیدُ اًد.
غَرتْای هالی حاضز در تاریخ  1314/04/14بِ تایید ارکاى سیز در غٌدٍق رسیدُ است.

ارکانصنذوقشخصحقوقیامضا
مذیرصنذوقشرکتکارگزاریمفیذ 
متولیصنذوقموسسهحسابرسیوخذماتمـذیریتصذر-حسابذارانرسمی 
ضامهصنذوقشرکتکارگزاریمفیذ 
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ  31خزداد ماه 1394

دارایی ها

1394/03/31

1393/06/31

یادداشت

زیال

زیال

سسمایهگرازیدزسهاموحقتقدم

6

110,301,977,993

110,193,004,320

سسمایهگرازیدزسایساوزاقبهادازبادزآمدثابتیاعلیالحساب

7

2,009,280,614

15,610,508,121

حسابهایدزیافتنی

8

6,991,553,035

6,261,796,972

سایسدازاییها

9

189,753,665

134,106,758

موجودینقد

10

920,060,609

1,512,308,502

جازیکازگزازان

11

914,311,732

23,610,374

121,326,937,648

133,735,335,047

جمع داراییها
بذهی ها
بدهیبهازکانصندوق

12

()1,367,722,466

()1,655,878,796

بدهیبهسسمایهگرازان

13

()30,000,000

()722,150,048

سایسحسابهایپسداختنیوذخایس

14

()496,492,373

()307,417,477

()1,894,214,839

()2,685,446,321

119,432,722,809

131,049,888,726

77,549

81,387

1,540,094

1,610,207

جمع بذهیها
15

خالص داراییها
تعدادواحدهایسسمایهگرازی
خالصدازاییهایهسواحدسسمایهگرازی

یادداشتهای توضیحی همزاه ،بخش جذایی ناپذیز صورتهای مالی میباشذ.
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صنذوق سزمایه گذاری مشتزک امیذ توسعه
صورت سود و سیان
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31خزداد ماه 1394

یادداشت

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی

منتهی به1394/03/31

منتهی به1393/03/31

منتهی به1393/06/31

ریال

ریال

ریال

درآمذها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

16

()1,775,491,428

18,486,878,305

17,602,824,360

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

17

()7,089,961,403

()11,825,036,284

()17,206,327,565

سود سهام

18

10,219,630,560

15,887,539,158

25,210,953,205

سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

19

814,109,026

3,961,031,963

4,626,176,116

سایر درآمدها

20

289,239,984

456,470,010

468,870,517

2,457,526,739

26,966,883,152

30,702,496,633

جمع درآمذها
هشینهها:
هسینه کارمسد ارکان

21

3,320,386,664

4,684,780,258

6,020,916,426

سایر هسینهها

22

253,826,989

396,958,435

500,542,398

3,574,213,653

5,081,738,693

6,521,458,824

()1,116,686,914

21,885,144,459

24,181,037,809

جمع هشینهها
سود(سیان)خالص

یادداشتهای توضیحی همزاه ،بخش جذایی ناپذیز صورتهای مالی میباشذ.
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صنذوق سزمایه گذاری مشتزک امیذ توسعه
صورت گزدش خالص دارائیها
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31خزداد ماه 1394

صورت گزدش خالص دارائیها
یادداشت
خالص داراییها (واحدهای سزمایه گذاری) اول سال
واحدهای سزمایهگذاری عادی صادر شده طی سال
واحدهای سزمایهگذاری ابطال شده طی سال
سود(سیان) خالص سال
سود تقسیم شده
تعدیالت

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/03/31

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
تعداد واحدهایسزمایه گذاری
81,387
30,229
()34,067

ریال
131,049,888,726
30,229,000,000
()34,067,000,000
()1,116,686,914
()6,966,400,000
303,920,997

()13,864,128,422
31,422,310,063

77,549

119,432,722,809

164,956,443,981

23
24

خالص دارایی ها(واحذهای سزمایه گذاری)درپایان سال

62,995
116,067
()77,580

1,540,094
.

یادداشتهای توضیحی همزاه ،بخش جذایی ناپذیز صورتهای مالی میباشذ.

4

87,026,117,881
116,067,000,000
()77,580,000,000
21,885,144,459

سال مالی منتهی به 1393/06/31
62,995
126,966
()108,574

87,026,117,881
126,966,000,000
()108,574,000,000
24,181,037,809
()16,671,208,422
18,121,941,458

81,387

131,049,888,726

صندوق سزمایهگذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  13خزداد ماه 3114

 -1اطالعات کلی صٌذٍق
 -1-1تاضٗرچِ فؼال٘ت
غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هطتطن اه٘س تَسؼِ وِ غٌسٍلٖ تا سطهاِٗ تاظ زض اًساظُ وَچه هحسَب هٖ ضَز زض
تاضٗد ً 1391/12/05عز ثثت ضطوتْا تا ضواضُ  ٍ 31183زض تاضٗد  1391/12/06تحت ضواضُ ً 11132عز
ساظهاى تَضس تِ ثثت ضس٘سُ استّ.سف اظ تطى٘ل اٗي غٌسٍق  ،خوغآٍضٕ سطهاِٗ اظ سطهاِٗگصاضاى ٍ تطى٘ل
سثسٕ اظ زاضاّٖٗا ٍ هسٗطٗت اٗي سثس است  .تا تَخِ تِ پصٗطش ضٗسه هَضز لثَل ،تالش هٖضَز ت٘طتطٗي
تاظزّٖ هوىي ًػ٘ة سطهاِٗگصاضاى گطزز .تطإ ً٘ل تِ اٗي ّسف ،غٌسٍق زض سْام ،حك تمسم ذطٗس سْام
پصٗطفتِ ضسُ زض تَضس ،اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٍ  .....سطهاِٗگصاضٕ هًٖواٗس .هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ
هَخة هازُ ( )5اساسٌاهِ  3،سال تا تاضٗد  1394/12/04است.هطوع اغلٖ غٌسٍق زض تْطاى،ذ٘اتاى وطٗوراى
ظًس،اتتسإ لائن همام ،وَچِ ًگ٘ي ،وَچِ ظٗثا،پالنٍ8الغ ضسُ است.
 -1-2اعالع ضساًٖ
ولِ٘ اعالػات هطتثظ تا فؼال٘ت غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ هطتطن اه٘س تَسؼِ هغاتك تا هازُ  56اساسٌاهِ زض
تاضًوإ غٌسٍق تِ آزضس  http://omid-fund.comزضج گطزٗسُ است .

 -2ارکاى صٌذٍق سزهایِگذاری
غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ هطتطن اه٘س تَسؼِ اظ اضواى ظٗط تطى٘ل ضسُ است :
هجوع صٌذٍق سزهایِگذاری ،اظ اختواع زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تطى٘ل هٖضَز.
زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تِ ضطعٖ وِ حسالل  5زضغس اظ ول ٍاحسّإ هوتاظ ضا زض اذت٘اض زاضتِ
تاضٌس ،اظ حك ضإٔ زض هدوغ تطذَضزاضًس .زض تاضٗد تطاظًاهِ زاضًسگاى ٍاحس ّإ سطهاِٗ گصاضٕ هوتاظٕ وِ
زاضإ حك ضإٔ تَزُ اًس ضاهل اضراظ ظٗط است:

ردیف

ًام دارًذگاى ٍاحذّای هوتاس

تعذاد ٍاحذّای هوتاس تحت تولک

درصذ هوتاس

درصذ ٍاحذّای تحت تولک

1

ضطوت واضگعاضٕ هف٘س

3800

%95

%4.9

2

هحوس ػلٖ آشضذص

200

%5

%0.3

4000

%100

%5.2

خوغ
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صندوق سزمایهگذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  13خزداد ماه 3114

هذیز صٌذٍق ،ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطخغ ثثت
ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هسٗط ػثاضت است اظ تْطاى ـ اتتسإ ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ
ـ وَچِ ًگ٘ي ـ وَچِ ظٗثا پالن.1
هتَلی صٌذٍق ،هَسسِ حساتطسٖ ٍ ذسهات هسٗطٗت غسض (حساتساضاى ضسوٖ) است وِ زض سال  1373/10/29تِ
ضواضُ ثثت  8341زض ازاضُ ثثت ضطوتْإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ است ً .طاًٖ هتَلٖ ػثاضتست اظ تْطاى,
ه٘ساى ّفت ت٘ط ،ضٍتطٍٕ تاًه هلت ،وَچِ ض٘وٖ ،پالن ٍ ،70احس .2
ضاهي صٌذٍق ،ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطخغ ثثت
ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هسٗط ػثاضت است اظ تْطاى ـ اتتسإ ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ
ـ وَچِ ًگ٘ي ـ وَچِ ظٗثا پالن.1
حسابزس صٌذٍق ،هَسسِ حساتطسٖ زش ٍ ّوىاضاى (حساتساضاى ضسوٖ ) است وِ زض تاضٗد  1358/03/05تِ
ضواضُ ثثت ً 1970عز هطخغ ثثت ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ است ً .طاًٖ حساتطس ػثاضتست اظ
تْطاى ،تعضگطاُ ً٘اٗص  -سطزاض خٌگل ضوالٖ  -ذ٘اتاى پٌح تي  -ذ٘اتاى ًَضٍظپَض (ًطاط ساتك) ً -ثص وَچِ سَم
غطتٖ  -پالن - 24غٌسٍق پستٖ .487/14185
 -3هبٌای تْیِ صَرتْای هالی
غَضتْإ هالٖ غٌسٍق اساساً تط هثٌإ اضظشّإ خاضٕ زض پاٗاى زٍضُ هالٖ تِْ٘ ضسُ است.
 -4خالصِ اّن رٍیِّای حسابذاری
-4-1سزهایِگذاریّا
سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق تْازاض ضاهل سْام ٍ ساٗط اًَاع اٍضاق تْازاض زض ٌّگام تحػ٘ل تِ تْإ توام ضسُ ثثت ٍ زض
اًساظُگ٘طّٕإ تؼسٕ تِ ذالع اضظش فطٍش عثك زستَضالؼول" ًحَٓ تؼ٘٘ي ل٘وت ذطٗس ٍ فطٍش اٍضاق تْازاض زض
غٌسٍقّإ سطهاِٗگصاضٕ" هػَب ّ٘ 1386/11/30أت هسٗطُ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض اًساظُگ٘طٕ هٖضَز.
 -4-1-1سزهایِگذاری در سْام شزکتّای بَرسی یا فزابَرسی :سطهاِٗگصاضٕ زض سْام ضطوتّإ تَضسٖ تِ
ذالع اضظش فطٍش هٌؼىس هٖضَز.ذالع اضظش فطٍش سْام ػثاضت است اظاضظش تاظاض سْن زضپاٗاى ضٍظ ٗا
ل٘وت تؼسٗل ضسُ سْن ،هٌْإ واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات فطٍش سْام .تاتَخِ تِ تٌس  2-1زستَضالؼول ٗازضسُ هسٗط
غٌسٍق هٖتَاًس زض غَضت ٍخَز ضَاّس ٍ اضائِ هستٌسات وافٖ اضظش سْن زض پاٗاى ضٍظ ضا تِ ه٘عاى حساوثط 20
زضغس افعاٗص ٗا واّص زّس ٍ ل٘وت تؼسٗل ضسُ ضا هثٌإ هحاسثٔ ذالع اضظش فطٍش لطاض زّس.
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صندوق سزمایهگذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  13خزداد ماه 3114

 -4-1-2سزهایِگذاری در اٍراق هشارکت پذیزفتِ شذُ در بَرس یا فزابَرس :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق
هطاضوت تَضسٖ زض ّط ضٍظ تا وسط واضهعز فطٍش اظ ل٘وت تاظاض آًْا هحاسثِ هٖگطزز.
 -4-1-3سزهایِگذاری در اٍراق هشارکت غیز بَرسی یا غیز فزابَرسی ٍ گَاّی سپزدُ باًکی :ذالع اضظش
فطٍش اٍضاق هطاضوت غ٘ط تَضسٖ زض ّط ضٍظ هغاتك ساظٍواض تاظذطٗس آًْا تَسظ ضاهي ،تؼ٘٘ي هٖضَز.
 -4-2درآهذحاصل اسسزهایِگذاریّا
 -4-2-1سَد سْام  :زضآهس حاغل اظ سَز سْام ضطوتّا زض ظهاى تػَٗة سَز تَسظ هدوغ ػوَهٖ غاحثاى
سْام ضطوتّإ سطهاِٗپصٗط ضٌاساٖٗ هٖضَزّ .وچٌ٘ي سَز سْام هتؼلك تِ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ اضظش فؼلٖ
هحاسثِ ٍ زض حسابّا هٌؼىس هٖگطزز .تطإ هحاسثِ اضظش فؼلٖ سَز سْام تحمك ٗافتِ ٍ زضٗافت ًطسُ ،هثلغ
سَز زضٗافتٌٖ تا تَخِ تِ تطًاهِ ظهاًثٌسٕ پطزاذت سَز تَسظ ضطوت سطهاِٗ پصٗط ٍ حساوثط ظطف هست  8هاُ تا
استفازُ اظ ًطخ سَز ػلٖ الحساب ساالًِ آذطٗي اٍضاق هطاضوت زٍلتٖ تِ ػالٍُ  5زضغس تٌعٗل هٖضَز .تفاٍت ت٘ي
اضظش تٌعٗل ٍ اضظش اسوٖ تا گصضت ظهاى تِ حساب ساٗط زضآهسّا هٌظَض هٖ ضَز.
 -4-2-2سَد سپزدُ باًکی ٍ اٍراق بْادار با درآهذ ثابت یا علی الحساب :سَز تضو٘ي ضسُ اٍضاق تْازاض تا زضآهس
ثاتت ٗا ػلٖ الحساب  ،سپطزُ ٍگَاّّٖإ سپطزُ تاًىٖ تط اساس هست ظهاى ٍتا تَخِ تِ هاًسُ اغل سطهاِٗگصاضٕ
ضٌاساٖٗ هٖضَزّ.وچٌ٘ي سَز سپطزُ تاًىٖ تِ عَض ضٍظاًِ تا تَخِ تِ ووتطٗي هاًسُ ٍخَُ زض حساب سپطزُ ٍ ًطخ
سَز ػلٖالحساب هحاسثِ هٖگطزز .هثلغ هحاسثِ ضسُ سَز اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب ،سپطزُ ٍ
گَاّٖ ّإ سپطزُ تاًىٖ تا استفازُ اظ ًطخ سَز ّواى اٍضاق ٍ تا زض ًظط گطفتي هست تالٖهاًسُ تا زضٗافت سَز ،تا
ّواى ًطخ لثلٖ تٌعٗل ضسُ ٍ زض حسابّإ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هٌؼىس هٖضَز.
 -4-3هخارج اًتقالی بِ دٍرُ ّای آتی
هراضج اًتمالٖ تِ زٍضُ ّإ آتٖ ضاهل هراضج تاس٘س ٍ تطگعاضٕ هداهغ هٖ تاضس  .تط اساس هازُ  37اساسٌاهِ
هراضج تأس٘س ظطف هست  3سال ٗا تا پاٗاى زٍضُ فؼال٘ت غٌسٍق ّط وسام ووتط تاضس تِ غَضت ضٍظاًِ هستْله
ضسُ ٍ هراضج تطگعاضٕ هداهغ ً٘ع پس اظ تطى٘ل هدوغ اظ هحل زاضاّٖٗإ غٌسٍق پطزاذت ٍ ظطف هست ٗهسال
ٗا تا پاٗاى زٍضُ فؼال٘ت غٌسٍق ّط وسام ووتط تاضس ،تِ عَض ضٍظاًِ هستْله هٖضَز .زض اٗي غٌسٍق هست ظهاى
استْالن هراضج تأس٘س  3سال هٖتاضس.
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 -4-4هحاسبِ کارهشد ارکاى ٍ تصفیِ
واضهعز اضواى ٍتػفِ٘ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ غَضت ضٍظاًِ تِ ضطح خسٍل ظٗط هحاسثِ ٍ زضحسابّا
ثثت هٖضَز:
عنوان هزینه
َشٔىٍَاْتأسٕس 


شرح نحوة محاسبة هزینه
معادل 52.0درصد اس يجًٌ جذب شدٌ در پذٔزٌ ؤًسٓ ايلٍٕ تاسمف ٔىصد()055مٕلًٕن رٔال تا
ارائٍمدارنمثثتٍتاتصًٔةمجمعصىديق 

َشٔىٍَاْتزگشارْمجامعصىديق 


مٕلًٕنرٔالتزاْتزگشارْمجامعدرعًلٔهسالمالٓتاارأّمدارنمثثتٍتا

حداوثزتامثلغ.5
تصًٔةمجمعصىديق 

وارمشدمدٔز 

ساالوٍ .درصداسارسشريساوٍسُاميحكتمدمتحتتملهصىديقتعاليٌ5/3درصداسارسش
التفايتريساوٍْسًد


درصداسماتٍ
ريساوٍايراقتُادارتادرآمدثاتتتحتتملهصىديقي 05
علٓالحساب درٔافتىٓ واشٓ اس سپزدٌگذارْ در تاوهَا ٔا مؤسسات مالٓ ي اعتثارْ وسثت تٍ

سپزدٌدرسمانافتتاحسپزدٌ 2
تاالتزٔهسًدعلٓالحسابدرٔافتىَٓمانوًع 


وارمشدمتًلٓ 

درصداسمتًسظريساوّارسشخالصدارأَٓاْصىديق يحدالل 055مٕلًٕنرٔالي

ساالوٍ 52.
حداوثز.55مٕلًٕنرٔالاست 2

وارمشدضامه 

ساالوٍ020درصداسارسشريساوٍسُاميحكتمدمتحتتملهصىديق 

حكالشحمّحساتزس 


ساالوٍمثلغثاتت05مٕلًٕنرٔال 

حكالشحمٍيوارمشدتصفّٕصىديق 


َاْصىديقدرآغاسديرِايلٍٕتصفٍٕمٓتاشد 2


درصدارسشخالصدارأٓ
معادل5/3

حكپذٔزشيعضًٔتدرواوًنَا 


معادل مثلغ تعٕٕه شدٌ تًسظ واوًن َاْ مذوًر ،مشزيط تزأىىٍ عضًٔت در أه واوًنَا عثك
ممزراتاجثارْتاشدٔاعضًٔتتٍتصًٔةمجمعصىديقتزسد 2

َشٔىٍْ دستزسٓ تٍ وزمافشار صىديق ،وصة ي راٌاوداسْ تاروماْ آن ي َشٔىٍَاْ پشتٕثاوٓ آوُا

وزمافشار ،تاروما
َشٔىٍَاْ دستزسٓ تٍ  

يخدماتپشتٕثاوٓآوُا 

ساالوٍتاسمف 055مٕلًٕنرٔالتعاليٌمالٕاتتزارسشافشيدٌتاارأٍمدارنمثثتٍيتاتصًٔة
مجمعصىديق 2

 -4-5بذّی بِ ارکاى صٌذٍق
تا تَخِ تِ تثػطُ  3هازُ  55اساسٌاهِ ،واضهعز هسٗط ،هتَلٖ ،ضاهي ّط سِ هاُ ٗه تاض تا سمف  90زضغس
لاتل پطزاذت است .تالٖهاًسُ واضهعز اضواى تِ ػٌَاى تؼْس غٌسٍق تِ اضواى زض حسابّا هٌؼىس هٖضَز.
 -4-6هخارج تأهیي هالی
سَز ٍواضهعز تسْ٘الت زضٗافتٖ اظ تاًهّا،هَسسات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ ذطٗس الساعٖ سْام هراضج تأه٘ي
هالٖ ضا زض تط هٖگ٘طز ٍ زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعٌِٗ ضٌاساٖٗ هٖضَز.
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 -4-7تعذیالت ًاشی اس تفاٍت قیوت صذٍر ٍ ابطال
اٗي تؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زض ًحَُ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍ اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ اٗداز هٖضَز.
تطإ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز پطزاذتٖ تاتت تحػ٘ل زاضاٖٗ هالٖ تِ اضظش
ذطٗس زاضاّٖٗإ هالٖ اضافِ هٖضَزّ .وچٌ٘ي تطإ هحاسثِ ل٘وت اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز
هؼاهالت ٍ هال٘ات اظ ل٘وت فطٍش زاضاّٖٗإ هالٖ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ وسط هٖگطززً .ظط تِ اٌٗىِ تط
عثك تثػطُ  2هازُ  13اساسٌاهِ غٌسٍق اضظش ضٍظ زاضاّٖٗإ غٌسٍق تطاتط تا ل٘وت اتغال ٍاحسّإ
سطهاِٗگصاضٕ است ،تِزل٘ل آًىِ زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض تطاظًاهِ تِ اضظش ضٍظ اًساظُگ٘طٕ ٍ اضائِ هٖضَز؛
لصا تفاٍت ل٘وت غسٍض ٍ اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ تحت ػٌَاى تؼسٗالت ًاضٖ اظ ل٘وت غسٍض ٍ
اتغال هٌؼىس هٖضَز.
ٍ -5ضعیت هالیاتی
عثك لاًَى تَسؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّإ هالٖ زض ضاستإ تسْ٘ل اخطإ س٘است ّإ ولٖ اغل چْل ٍ چْاض
لاًَى اساسٖ(هػَب زض  25آشضهاُ  1388هدلس ضَضإ اسالهٖ) ٍ تِ استٌاز تثػطُ ٗه هازُ  143هىطض
لاًَى هال٘اتْإ هستم٘ن تواهٖ زضآهسّإ غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ زض چْاضچَب اٗي لاًَى ٍ تواهٖ
زضآهسّإ حاغل اظ سطهاِٗ گصاضٕ زض اٍضاق تْازاض هَضَع تٌس  24هازُ ٗه لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض
خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى هػَب  ٍ 1384زضآهسّإ حاغل اظ ًمل ٍ اًتمال اٗي اٍضاق ٗا زضآهسّإ حاغل اظ
غسٍض ٍ اتغال آًْا اظ پطزاذت هال٘ات تط زضآهس ٍ هال٘ات تط اضظش افعٍزُ هَضَع لاًَى هال٘ات تط اضظش
افعٍزُ هػَب  2ذطزاز  1387هؼاف هٖ تاضس ٍ اظ تاتت ًمل ٍ اًتمال آًْا ٍ غسٍض ٍ اتغال اٍضاق تْازاض ٗاز
ضسُ هال٘اتٖ هغالثِ ًرَاّس ضس.
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 -6سزمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -6-1سزمایٍ گذاری در سُام ي حك تمذم شزوتَای پذیزفتٍ شذٌ در بًرس یا فزابًرس بٍ تفىیه صىعت بٍ شزح سیز است:

1394/03/31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

بُای تمام شذٌ
صىعت
ریال
21,277,898,248
محصًالت شیمیایی
6,866,577,700
شزوتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی
23,255,095,521
باوىُا ي مًسسات اعتباری
1,134,938,050
استخزاج واوٍ َای فلشی
6,397,439,508
فلشات اساسی
19,885,259,026
مخابزات
14,982,411,701
خًدري ي ساخت لطعات
1,722,932,956
خذمات فىی ي مُىذسی
3,020,562,101
الستیه ي پالستیه
0
ماشیه آالت ي دستگاٌَای بزلی
3,408,258,914
ماشیه آالت ي تجُیشات
1,177,885,940
سایز ياسطٍ گزیُای مالی
128,483,887
بیمٍ يصىذيق باسوشستگی بٍ جشتامیه اجتماعی
413,118,046
اوبًٌ ساسی ،امالن ي مستغالت
1,945,549,636
فزايردٌ َای وفتی ،وه ي سًخت َستٍ ای
678,335,229
استخزاج وفت ي گاس خام
6,491,462,072
مًاد ي محصًالت داريیی
3,078,623,048
سیمان ،آَه ي گچ
0
ياسطٍ گزی َای مالی
204,201,624
رایاوٍ ي فعالیت َای يابستٍ بٍ آن
5,389,481,410
سزمایٍ گذاریُا
349,999,314
محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش لىذ ي شىز
850,915,449
عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم
122,659,429,380
جمع

خالص ارسش فزيش
ریال
16,510,232,416
6,697,863,240
24,394,236,944
649,444,137
3,851,181,138
16,709,591,440
14,060,423,983
1,401,429,360
2,705,816,189
0
3,541,087,367
1,576,113,175
77,409,435
335,363,233
1,861,842,452
632,579,084
8,232,505,919
1,587,833,115
0
213,937,693
4,138,340,734
284,046,770
840,687,385
110,301,965,209

1393/06/31
درصذ بٍ ول داراییُا
13.6%
5.5%
20.1%
0.5%
3.2%
13.8%
11.6%
1.2%
2.2%
0.0%
2.9%
1.3%
0.1%
0.3%
1.5%
0.5%
6.8%
1.3%
0.0%
0.2%
3.4%
0.2%
0.7%
90.9%
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بُای تمام شذٌ
ریال
27,653,013,478
6,771,364,021
3,616,493,015
5,118,311,996
10,797,777,906
19,093,719,912
12,534,738,053
0
2,362,507,841
1,067,939,569
559,829,615
127,245,421
18,482,029
0
0
1,730,447,015
5,599,894,585
2,468,902,225
14,796,443,400
0
4,393,592,644
0
0
118,710,702,725

خالص ارسش فزيش
ریال
23,857,553,427
9,964,279,181
2,739,999,280
4,907,206,285
7,407,356,018
20,376,118,399
9,014,579,830
0
2,724,361,219
810,305,327
575,666,815
124,287,781
19,149,878
0
0
2,501,986,880
7,462,468,342
2,076,252,816
12,779,077,674
0
2,852,355,168
0
0
110,193,004,320

درصذ بٍ ول داراییُا
17.8%
7.5%
2.0%
3.7%
5.5%
15.2%
6.7%
0.0%
2.0%
0.6%
0.4%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
1.9%
5.6%
1.6%
9.6%
0.0%
2.1%
0.0%
0%
82.4%
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 -7سزمایه گذاری درسایز اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب
سسمایٍ گرازی دز ايزاق بُاداز با دزآمد ثابت علی الحساب بٍ تفکیک شسح شیس است:
1394/03/31
تازید سسزسید

وسخ سًد

شسکت ياسط مالی مُس (صمپىا)

1393/06/31

ازشش اسمی

سًد متعلقٍ

ذالص ازشش فسيش

زیال

زیال

زیال

0

0

0

دزصد بٍ کل دازاییُا

ذالص ازشش فسيش

دزصد بٍ کل دازاییُا

زیال
0.00%

882,521,570

0.71%

0.00%

0

0.00%

0

0

0

0.00%

1,017,135,742

0.81%

اجازٌ چادزملً(صچاد)

0

0

0

0.00%

921,492,318

0.74%

شسکت ياسط مالی آذز(صپازس)

0

0

0

0.00%

5,175,547,115

4.14%

2,001,452,000

10,828,614

2,012,280,614

1.66%

6,238,135,658

4.99%

0

0

0

0.00%

1,398,671,825

1.12%

اجازٌ ماَان سٍ ماٍَ  20دزصد
ياسط مالی ازدیبُشت (ذماَان)2

اجازٌ زایتل ماَاوٍ  20دزصد

1396/10/22

20%

ياسط مالی فسيزدیه (ذصامید)

0.00%

اجازٌ مپىا ( )2سٍ ماٍَ  20دزصد
10,828,614

2,001,452,000
سًد ي شیان واشی اش تغییس قیمت ايزاق مشازکت
2,001,452,000

جمع

10,828,614

2,012,280,614

1.66%

()3,000,000

()22,996,107

2,009,280,614

15,610,508,121

 -8حسابهای دریافتنی
حسابَای دزیافتىی بٍ تفکیک بٍ شسح شیساست:
1394/03/31

سًد سُام دزیافتىی
سًد دزیافتىی سپسدٌَای باوکی
جمع

1393/06/31

تىصیل وشدٌ
زیال
7,318,780,750

وسخ تىصیل
دزصد

مبلغ تىصیل شدٌ
زیال

25

()338,222,428

10,996,822

20

()2,109

7,329,777,572

()338,224,537

11

15,633,504,228

تىصیل شدٌ
زیال
6,980,558,322

تىصیل شدٌ
زیال
6,248,739,499

10,994,713
6,991,553,035

13,057,473
6,261,796,972

12.52%

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
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 -9سایزداراییها
سـایر داراییُا ضامـل آن بخص از مخارج تأسیس صىذيق ي برگساری مجامع يآبًومان ورم افـسار صـــىذيق میباضذ کٍ تا تاریـخ تـرازوامـٍ مستُلک وطذٌ يبٍ عىًان دارایی بٍ سالَای آتی مىتقل میضًد .بر اساس مادٌ  37اساسىامٍ
مخارج تاسیس طی ديرٌ فعالیت صىذيق یا ظرف مذت  5سال َر کــــذام کمتر باضذ بٍ صًرت ريزاوٍ مستُلک ضذٌ يمخارج برگساری مجامع ویس پس از تطکــیل مجمع از محل داراییُای صىذيق پرداخت يظرف مذت یکـــسال
تاپایان ديرٌ فعالیت صىذيق َر کذام کمتر باضذ  ،بٍ طًر ريزاوٍ مستُلک می ضًد  .در ایه صىذيق مذت زمان استُالک مخارج تاسیس  2سال می باضذ .
1394/03/31

مخارج تاسیس
آبًومان ورم افسار صىذيق
جمع

ماوذٌ در ابتذای سال
ریال
44,079,168
90,027,590
134,106,758

1393/06/31

مخارج اضافٍ ضذٌ طی سال
ریال

استُالک سال مالی
ریال
23,101,504
169,651,589

ماوذٌ درپایان سال مالی
ریال
20,977,664
168,776,001

0

192,753,093

189,753,665

0

248,400,000

ماوذٌ درپایان سال مالی
ریال
44,079,168
90,027,590
134,106,758

 -10موجودی نقد
مًجًدی وقذ صىذيق درتاریخ ترازوامٍ بٍ ضرح زیر است:

باوک ملت ضعبٍ باجٍ کارگساری مفیذ 4491619461 -

1394/03/31
ریال
920,060,609

1393/06/31
ریال
1,512,308,502

جمع

920,060,609

1,512,308,502

 -11جاری کارگزاران
جاری کارگساران مربًط بٍ ضرکت کارگساری مفیذ بًدٌ کٍ بٍ ضرح زیر می باضذ.
1394/03/31

ضرکت کارگساری مفیذ
جمع

1393/06/31

ماوذٌ بذَکار
در پایان سال

گردش
بذَکار طی سال

گردش
بستاوکار طی سال

ماوذٌ بذَکار
در پایان سال

ماوذٌ بذَکار
در پایان سال

23,610,374

126,277,642,966

125,386,941,608

914,311,732

23,610,374

23,610,374

126,277,642,966

125,386,941,608

914,311,732

23,610,374

12

صندوق سسمایه گرازی مشتسک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صوزتهای مالی
دوزه مالی نه ماهه منتهی به  31خسداد ماه 1394
 -12بدهی به ازکان صندوق
بذَی بٍ اسکان صىذيق دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ ششح صیش است:

مذیش
متًلی
ضامه
حسابشس
جمع

1394/03/31

1393/06/31

سیال
709,910,914
58,856,254
571,049,904
27,905,394

سیال
831,261,662
109,107,647
688,441,603
27,067,884

1,367,722,466

1,655,878,796

 -13بدهی به سسمایه گرازان

بذَی بٍ سشمایٍ گزاسان متشکل اص اقالم صیش است :

بابت دسخًاست صذيس
بابت دسخًاست ابطال
بابت تفايت مبلغ ياسیضی با صذيس
جمع

1394/03/31

1393/06/31

سیال
30,000,000
0
0

سیال
690,000,000
62,924,858
()30,774,810

30,000,000

722,150,048

 -14سایس حسابهای پسداختنی وذخایس

سایش حسابُای پشداختىی يرخایش دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ ششح صیش می باشذ:

رخیشٌ تصفیٍ
ياسیضیُای وامشخص
جمع

1394/03/31

1393/06/31

سیال
358,291,373
138,201,000

سیال
297,217,477
10,200,000

496,492,373

307,417,477

 -15خالص دازاییها

خالص داساییُا دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ تفکیک ياحذَای سشمایٍ گزاسی عادی يممتاص بٍ ششح ریل می باشذ:
1393/06/31

1394/03/31

تعذاد

سیال

تعذاد

سیال

ياحذَای سشمایٍ گزاسی عادی

73,549

113,272,348,191

77,387

124,609,062,121

ياحذَای سشمایٍ گزاسی ممتاص

4,000

6,160,374,618

4,000

6,440,826,605

77,549

119,432,722,809

81,387

131,049,888,726

جمع

13

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزداد ماه 1394

 -16سود (سیان) فزوش اوراق بهادار
دوره مالی نه ماهه
منتهی به1394/03/31

یادداشت

دوره مالی نه ماهه
منتهی به1393/03/31

سال مالی
منتهی به1393/06/31

ریال

ریال

ریال

سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس

16-1

()1,617,994,273

17,883,329,112

17,033,499,885

سود (سیان) ناشی اس فزوش حق تقدم

16-2

()155,656,061

740,910,909

740,910,909

سود(سیان)ناشی اس فزوش اوراق مشارکت

16-3

()1,841,094

()137,361,716

()171,586,434

()1,775,491,428

18,486,878,305

17,602,824,360

جمع

14

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزدادماه 1394

 -16-1سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس به شزح سیز است:
سدیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

استباطات سیاس ایشاى
ایشاى تشاًسفَ
ایشاى خَدسٍ
باًه اًصاس
باًه تجاست
باًه صادسات ایشاى
باًه هلت
پاسس داسٍ
پتشٍضیوی جن
پتشٍضیوی خاسن
داسٍساصی جابش ابي حیاى
داسٍساصی سبحاى
سایپا
سشهایِ گزاسی خَاسصهی
سشهایِ گزاسی داسٍیی تاهیي
سشهایِ گزاسی هسىي
ضشوت بْوي لیضیٌگ
فَالد خَصستاى
گشٍُ بْوي
گستشش سشهایِ گزاسی ایشاى خَدسٍ
گلتاش
البشص داسٍ

1
204,990
200,000
1,750,000
700,000
200,000
500,001
50,956
186,000
79,900
15,000
12,810
1,141,793
300,001
99,550
475,000
22,000
332,482
800,000
105,000
52,222
0

بْای فشٍش
سیال
1
1,114,948,500
549,700,000
4,843,272,872
761,700,000
185,800,000
1,092,000,001
914,953,118
1,619,081,520
1,546,985,589
134,385,000
109,840,454
1,751,840,369
474,700,001
449,794,588
913,901,000
53,174,000
1,642,294,289
1,624,629,045
446,250,000
658,720,925
0

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
واسهضد
اسصش دفتشی
سیال
سیال
0
25,722
5,898,081
810,305,327
2,907,909
527,542,817
25,620,915
4,312,867,724
4,029,389
777,962,612
982,882
169,720,854
5,776,674
1,185,772,216
4,840,098
424,650,780
8,273,505
1,843,122,248
8,183,553
1,594,050,876
710,896
129,840,054
581,058
91,332,919
9,267,231
1,439,675,992
2,511,169
452,017,002
2,379,414
521,596,384
4,834,546
867,626,275
271,720
36,472,062
8,687,731
2,310,006,536
8,594,221
1,871,596,337
2,360,664
384,227,502
3,484,638
215,828,103
0
0

هالیات
سیال
0
5,574,743
2,748,500
24,216,364
3,808,500
929,000
5,460,000
4,574,766
8,095,407
7,734,927
671,925
549,204
8,759,202
2,373,498
2,248,973
4,569,505
265,870
8,211,472
8,123,079
2,231,251
3,293,608
0

باها
باًه پاسسیاى
باًه پاساسگاد
باًه سیٌا
بیوِ هلت
بیي الوللی تَسعِ ساختواى
بیي الوللی هحصَالت پاسس
پاسس خَدسٍ
پاالیص ًفت اصفْاى
پاالیص ًفت بٌذسعباس
پتشٍضیوی پشدیس  -بَسسی
پتشٍضیوی خشاساى
پتشٍضیوی في آٍساى

0
0
2,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3,215,461,661
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
17,009,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
16,077,308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

سْام

تعذاد

0
0
3,087,430,559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
()25,721
293,170,349
16,500,774
480,567,869
()24,100,501
14,167,264
()105,008,889
480,887,474
()240,409,640
()62,983,767
3,162,125
17,377,273
294,137,944
17,798,332
()76,430,183
36,870,674
16,164,348
()684,611,450
()263,684,592
57,430,583
436,114,576
0
0
0
94,944,013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دوره مالی نه ماهه
منتهی به1393/03/31

سال مالی
منتهی به1393/06/31

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
()10,497
0
()276,354,256
1,943,798,127
246,206,907
311,301,355
()267,305,707
0
797,590,036
310,184,715
0
0
()53,263,967
181,466,244
269,800,872
0
0
2,096,628,224
179,848,573
0
()98,622,837
0
649,101,463
()121,239,914
678,566,101
1,594,055,939
0
20,556,399
0
()12,152,604
737,149,296
0
()605,971,668
0
900,979

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
1,739,050,608
0
()263,718,444
1,961,855,804
246,206,907
238,799,119
()2,747,027,590
198,919,389
762,904,993
310,184,715
()7,851,321
51,858,500
()111,913,438
181,466,244
269,800,872
0
0
2,096,628,224
()241,874,152
0
()98,622,837
0
512,895,997
()121,239,914
748,683,532
1,522,439,639
28,331,008
20,556,399
0
()12,152,604
636,607,684
0
()605,971,668
()24,299,559
()46,046,298

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزدادماه 1394
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

پتشٍضیوی هاسٍى
تجاست الىتشًٍیه پاسسیاى
تَسعِ خذهات دسیایی ٍ بٌذسی سیٌا
تَسعِ صٌایع بْطْش
تَلیذ بشق عسلَیِ هپٌا
داسٍساصی تَلیذ داسٍ
سایاى سایپا
صاهیاد
حفاسی ضوال
خذهات دسیایی تایذٍاتش خاٍسهیاًِ
سشهایِ گزاسی آتیِ دهاًٍذ
سشهایِ گزاسی باصًطستگی وطَسی
سشهایِ گزاسی باًه هلی ایشاى
سشهایِ گزاسی تَسعِ هعادى ٍ فلضات
سشهایِ گزاسی ساختواى ایشاى
سشهایِ گزاسی سپِ
سشهایِ گزاسی غذیش
سشهایِ گزاسی هلی ایشاى
سشهایِ گزاسی هسىي ضوال غشب
سشهایْگزاسی هسىي صایٌذُ سٍد
سشهایِ گزاسی ًفت ٍ گاص پتشٍضیوی تاهیي
سٌگ آّي گل گْش
سیواى ایالم
سیواى دٍسٍد
سیواى ضوال

0
0
0
0
0
0
0
0
304,000
0
100,000
100,000
0
1,821,538
0
0
0
297,521
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,599,196,000
0
405,100,000
241,575,468
0
2,903,278,185
0
0
0
521,251,698
0
0
0
0
0
0
0

61

سیواى واسٍى

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

سیواى هاصًذساى
سیواى ّشهضگاى
سیواى ّگوتاى
صٌایع پتشٍضیوی وشهاًطاُ
فشآٍسدُ ّای ًسَص پاسس
فَالد هباسوِ اصفْاى
لطعات اتَهبیل ایشاى
واست اعتباسی ایشاى ویص
وطتیشاًی دسیای خضس
وَیش تایش
گشٍُ صٌعتی پاوطَ
هجتوع پتشٍضیوی ضیشاص
هخابشات ایشاى
هعذًی ٍ صٌعتی چادس هلَ

0
0
0
106,530
0
0
50,000
0
0
0
135,580
0
260,868
0
0

0
0
0
464,201,530
0
0
100,950,000
0
0
0
2,066,917,100
0
853,377,091
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,052,111,787
0
433,131,702
299,200,319
0
4,472,342,945
0
0
0
816,353,508
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
8,459,749
0
2,142,976
1,277,933
0
15,364,125
0
0
0
2,757,423
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
7,995,980
0
2,025,502
1,207,877
0
14,516,391
0
0
0
2,606,259
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
530,628,484
0
()32,200,180
()60,110,661
0
()1,598,945,276
0
0
0
()300,465,492
0
0
0
0
0
0
0

101,716,306
()335,100,943
20,180,588
53,182,438
40,689,782
469,000,319
30,948,795
15,473,013
0
0
0
523,524,771
0
220,942,243
77,329,123
829,663
3,327,829,294
()929,871,615
0
0
753,392,939
0
0
0
()331,397,887

25,302,816
()335,100,943
20,180,588
53,182,438
40,689,782
470,342,915
30,948,795
15,473,013
0
0
0
911,752,725
56,185,713
220,942,243
77,329,123
33,467,110
3,327,829,294
()929,871,615
0
8,720,829
766,548,258
0
0
0
()331,397,887

0
0
0
402,564,223
0
0
-205,847,285
0
0
0
2,066,908,853
0
1,174,069,697
0
0
16

0
0
0
2,455,626
0
0
534,026
0
0
0
0
0
4,530,226
0
0

0
0
0
2,321,007
0
0
504,750
0
0
0
0
0
4,266,885
0
0

0
0
0
56,860,674
0
0
305,758,509
0
0
0
8,247
0
()329,489,717
0
0

()62,496,438
()4,492,694
()334,817,739
450,627,632
()782,247,189
317,807,091
29,325,215
294,658,687
342,539,534
22,583,767
40,700,066
139,318,699
135,948,676
()11,078,032
526,328,641

()62,496,438
()4,492,694
()334,817,739
450,627,632
()856,167,652
()399,549,425
25,015,146
294,658,687
346,839,914
22,583,767
40,700,066
139,318,699
135,948,676
()11,078,032
289,208,005

0
0
0

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزدادماه 1394
76
77

ًفت بْشاى
ًفت سپاّاى

78

ضشوت هلی صٌایع هس ایشاى

203,018

79

صٌایع ضیویایی خلیج فاسس

0

80

واسخاًجات سیواى صَفیاى

0

0

81
82
83

واضی ٍ سشاهیه سیٌا
گشٍُ صٌعتی باسص
گستشش ًفت ٍ گاص پاسسیاى

0
0
0

0
0
0

84

لیضیٌگ خَدسٍ غذیش

0

0

0

85
86
87

پاالیص ًفت بٌذس عباس
سشهایِ گزاسی آتلیِ دهاًٍذ

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

1,217,400,000
1,543,896,499
156,394,470
97,770,615
358,721,792
99,964,800
470,000,000
532,100,000
544,435,000
788,255,200
0
39,421,875,737

1,039,125,726
2,086,441,381
136,134,414
83,045,947
346,676,700
96,587,143
401,481,922
789,452,694
556,030,793
993,939,045

6,440,043
7,889,307
827,326
517,207
1,897,639
528,816
2,486,301
2,814,805
2,880,069
4,027,983

6,087,001
7,719,484
781,972
488,853
1,793,610
499,824
2,350,000
2,660,500
2,722,175
3,941,277

0
40,656,186,772

0
196,908,502

0
186,774,736

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

سٌگ آّي گل گَّش
باًه واس آفشیي
پتشٍضیوی صاگشس
خذهات اًفَسهاتیه
سشهایِ گزاسی البشص
سشهایِ گزاسی تَسعِ صٌایع سیواى
سیواى خَصستاى
سیواى وشهاى
والسیویي
لیضیٌگ صٌعت ٍ هعذى
ًفت ایشاًَل
تغییشات ًاضی اص عولىشد

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9,503,809
111,196,353

()120,287,721
111,196,353

353,657,356

562,764,357

1,870,847

1,768,287

()212,746,135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44,501

()31,275

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
4,036,975,924

0
0
2,638,502,219

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

165,747,230
()558,153,673
18,650,758
13,718,608
8,353,843
2,349,017
63,681,777
()262,827,999
()17,198,037
()213,653,105

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
()1,617,994,273

0

2,618,824,691
17,033,499,885

400,000
80,787
12,000
24,315
230,000
21,600
100,000
200,000
260,000
75,000
0

0

0

0

0

0

 -16-2سود (سیان) ناشی اس فزوش حق تقدم به شزح سیز است:

دوره مالی نه ماهه

سال مالی

منتهی به1393/03/31

منتهی به1393/06/31

تعذاد

بْای فشٍش

اسصش دفتشی

واسهضد

هالیات

سَد (صیاى) فشٍش

سَد (صیاى) فشٍش

سَد (صیاى) فشٍش

225,000

سیال
0

سیال
0

سیال
0

سیال
0

سیال
0

سیال
()3,467

6

0

0

0

0

0

818,935,069

سیال
818935069
()3,467

0

0

0

0

0
()155,656,061
()155,656,061

()78,020,693

()78,020,693

0

0

740,910,909

740,910,909

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
سْام

سدیف

1

گستشش ًفت ٍ گاص پاسسیاى

2

سشهایِ گزاسی خَاسصهی

3

گلتاش

30,000

4

سیواى وشهاى

118,479

جمع

17,883,329,112

203,414,300

356,977,227

1,076,062

1,017,072

203,414,300

356,977,227

1,076,062

1,017,072

17

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزدادماه 1394

 -16-3سود (سیان) ناشی اس فزوش اوراق مشارکت به شزح سیز است:
دوره مالی نه ماهه

سال مالی

منتهی به1393/03/31

منتهی به1393/06/31

تعذاد

بْای فشٍش

اسصش دفتشی

واسهضد

هالیات

سَد(صیاى) حاصل اص فشٍش

سَد(صیاى) حاصل اص فشٍش

سَد(صیاى) حاصل اص فشٍش

1
2

اجاسُ چادسهلَ(صچاد)
اجاسُ سایتل هاّاًِ  20دسصذ

880
18,880

سیال
880,000,000
18,880,000,490

سیال
879,318,880
18,893,706,880

سیال
681,120
14,613,120

سیال
0
0

سیال
0
()28,319,510

سیال
()15,671,376
()3,675,000

سیال
()17,442,707
()7,500,000

3

اجاسُ هپٌا ( )2سِ هاِّ  20دسصذ

1,000

1,000,000,000

1,000,726,000

774,000

0

()1,500,000

()7,545,000

()20,235,000

4

ضشوت ٍاسط هالی آرس(صپاسس)

5,000

5,026,300,000

4,996,130,000

3,890,356

0

26,279,644

0

0

5

اجاسُ هسىي سِ هاِّ  20دسصذ

0

0

0

0

0

0

()7,260,000

()9,000,000

6
7

اٍساق گَاّی سپشدُ باًه اًصاس (راًصا)1
ٍاسط هالی اسدیبْطت (رهاّاى)2

0
2,000

0
2,000,000,000

0
1,999,952,000

0
1,548,000

0
0

0
()1,500,000

()17,878,437
()27,208,418

()12,193,437
()33,140,818

0
1,370,000,000
880,000,000
1,500,000,000
901,524,940

0
1,368,939,620
879,318,880
1,501,089,000
895,378,387

0
1,060,380

0

681,120
1,161,000
697,781

0
0
0
()2,250,000
5,448,772

()750,000

()16,701,285
()40,672,200
0
0

()750,000
()19,972,272
()51,352,200
0
0

30,036,300,490

30,018,092,260

23,248,096

()1,841,094

()137,361,716

()171,586,434

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی

منتهی به 1394/03/31

منتهی به 1393/03/31

منتهی به 1393/06/31

سیال

سیال

سیال

()6,851,089,422
()245,171,981
6,300,000
()7,089,961,403

()12,441,905,287
627,359,842
()10,490,839
()11,825,036,284

()16,569,066,738
()615,764,721
()21,496,106
()17,206,327,565

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
سْام

سدیف

8

ضشوت ٍاسط هالی اسفٌذ (رساها)

9

ضشوت ٍاسط هالی فشٍسدیي (رصاهیذ)

1,370

0

10

ضشوت ضشوت ٍاسط هالی هْش (صوپٌا)

880

11

اجاسُ هاّاى سِ هاِّ  20دسصذ

1,500

12

هشابحِ هگاهَتَس  3هاِّ  20دسصذ

892

جمع

 -17سود (سیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سْام بَسسی
حك تمذم خشیذ سْام
اٍساق بْاداس با دسآهذ ثابت
جمع

18

0
0
0
0
0

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزداد ماه 1394

دوره مالی نه ماهه

سال مالی

منتهی به 1393/03/31

منتهی به 1393/06/31

 -18سود سهام

سال هالی

تاریخ تشکیل هجوع

تعذاد سْام هتعلقِ در
سهاى هجوع

سَد هتعلق بِ
ّز سْن-ریال

جوع درآهذ سَد سْام-ریال

جوع درآهذ سَد سْام-ریال

جوع درآهذ سَد سْام-ریال

1393/12/29

1394/01/31

339,834

5,410

1,838,501,940

3,643,115,350

3,643,115,350

0

0

0

0

0

0

51,247,500

1393/12/29

1394/02/16

50,000

2,000

100,000,000

0

0

0

0

0

0

0

945,500,000

0

0

0

0

1,280,000,000

0

0

0

2,128,827,131

200

25,653,800

0

0

0

0

0

0

0

0

520,000,000

9

شزکت پتزٍشیوی هبیي

1393/12/29

1394/03/27

292,000

360

105,120,000

0

0

10

شزکت پتزٍشیوی پزدیس  -بَرسی

1393/06/31

1393/08/29

530,000

1,610

853,300,000

2,878,223,250

2,878,223,250

11

شزکت پتزٍشیوی جن

0

0

0

0

0

0

771,900,000

12

شزکت پتزٍشیوی خارک

0

0

0

0

0

0

623,220,000

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
ردیف

ًام شزکت

1

شزکت ارتباطات سیار ایزاى

2

شزکت ایزاى تزاًسفَ

3

شزکت البزس دارٍ

4

شزکت باًک اًصار

0

5

شزکت باًک پاسارگاد

0

0

7

شزکت باًک هلت

0

0

0

1393/12/29

1394/03/20

128,269

بیوِ هلت
8

شزکت پارس دارٍ

13

شزکت پتزٍشیوی خزاساى

0

0

0

0

0

31,500,000

31,500,000

14

شزکت پتزٍشیوی ساگزس

1393/12/29

1394/02/14

150,000

3,670

550,500,000

635,940,800

635,940,800

15
16

شزکت پتزٍشیوی في آٍراى
شزکت پتزٍشیوی هارٍى

0
0

0
0

.
0

0
0

0
0

0
720,000,000

150,000,000
720,000,000

17

شزکت تزاکتَر ساسی ایزاى

0

0

0

0

0

0

15,000,000

18

شزکت حفاری شوال

1393/12/29

1394/03/30

196,000

750

147,000,000

375,000,000

375,000,000

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

شزکت خذهات اًفَرهاتیک
شزکت دارٍساسی جابز ابي حیاى
شزکت دارٍساسی سبحاى
شزکت دارٍساسی تَلیذ دارٍ
شزکت سزهایِ گذاری باسًشستگی کشَری
شزکت سزهایِ گذاری باًک هلی ایزاى
شزکت سزهایِ گذاری تَسعِ هعادى ٍ فلشات
شزکت سزهایِ گذاری دارٍیی تاهیي
شزکت سزهایِ گذاری غذیز
شزکت سزهایِ گذاری هلی ایزاى
شزکت سزهایِ گذاری خَارسهی
شزکت سزهایِ گذاری هسکي
شزکت سیواى خَسستاى
شزکت سیواى شاّزٍد
شزکت سیواى شوال
شزکت سیواى ّزهشگاى
شزکت سیواى ّگوتاى
شزکت سیواى فارس ًَ
شزکت هلی صٌایع هس ایزاى
شزکت صٌایع پتزٍشیوی کزهاًشاُ
شزکت فَالد خَسستاى
شزکت فَالد هبارکِ اصفْاى
شزکت گزٍُ بْوي
شزکت گزٍُ صٌعتی بارس
شزکت گلتاش
شزکت هجتوع پتزٍشیوی شیزاس
شزکت هخابزات ایزاى
شزکت کَیز تایز
شزکت ًفت ایزاًَل
شزکت ًفت بْزاى

1393/12/29
0
1393/12/29
1393/12/29
1393/06/31
0
1392/12/29
0
1393/09/30
1393/12/10
1393/03/31
1393/09/30
1393/12/29
1393/12/29
0
0
1393/10/30
1393/12/29
0
0
0
1393/12/29
0
1393/12/29
1393/09/30
1393/12/29
1393/12/29
1393/09/30
1393/12/29
0

1394/02/29
0
1394/02/28
1394/02/27
1393/10/22
0
1393/04/30
0
1393/12/25
1393/09/30
1393/07/27
1393/12/06
1394/03/03
1394/02/19
0
0
1394/02/01
1394/02/29
0
0
0
1393/04/29
0
1394/03/09
1393/11/26
1394/03/03
1394/02/24
1393/12/03
1394/03/11
0

18,000
0
593,723
123,077
1,451,088
0
740,000
0
1,252,108
1,200,000
100,010
225,000
4,400
250,000
0
0
78,732
100,000
0
0
0
5
0
100,000
40,000
260,868
4,025,841
135,580
75,000
0

1200
0
1,280
1630
800
0
370
0
500
330
150
250
880
500
0
0
750
1500
0
0
0
660
0
2,100
1,600
700
400
3,500
2,800
0

21,600,000
0
759,965,240
200,615,510
1,160,870,400
0
273,800,000
0
626,054,000
396,000,000
15,001,559
56,250,000
3,872,000
125,000,000
0
0
59,049,000
150,000,000
0
0
0
3,501
0
210,000,000
63,999,610
182,607,600
1,610,336,400
474,530,000
210,000,000
0
10,219,630,560

0
36,355,200
666,928,800
0
1,741,305,600
0
0
0
490,770,000
494,181,930
0
0
0
325,000,000
200,000,000
282,320,000
331,842,000
0
0
931,281,200
548,595,300
1,567
0
205,000,000
322,200,000
394,738,400
1,019,205,870
0
0
0
16,273,505,267

0
36,355,200
666,928,800
0
1,741,305,600
49,173,326
400,169,060
37,501,500
490,770,000
494,181,930
0
0
0
325,000,000
200,000,000
282,320,000
331,842,000
0
81,207,200
931,281,200
548,595,300
976,450,447
1,400,000,000
205,000,000
322,300,000
394,738,400
1,019,205,870
0
0
135,000,000
25,838,799,864

.
10,219,630,560

()385,966,109
15,887,539,158

()627,846,659
25,210,953,205

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

جوع
ّشیٌِ تٌشیل

19

صندوق سزمایه گذاری مشتزک امید توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزداد ماه 1394

 -19سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سًد ايزاق بُاداز با دزآمد ثابت یا علی الحساب شامل سًد ايزاق مشازکت يسًد سپسدٌ باوکی بٍ شسح ذیل می باشد:

سًد ايزاق مشازکت
سًد سپسدٌ باوکی

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

یادداشت

منتهی به1394/03/31

منتهی به1393/03/31

1393/06/31

19-1
19-2

زیال
662,634,711
151,474,315

زیال
3,728,750,255
232,281,708

زیال
4,347,012,139
279,163,977

814,109,026

3,961,031,963

4,626,176,116

جمع
 -19-1سًد ايزاق مشازکت بٍ شسح ذیل می باشد:

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1393/03/31

1393/06/31

80,414,315
21,779,390
108,937,125
334,835,588
0

سًد ذالص
زیال
0
431,948,980
626,017,888
1,217,203,053
12,616,439
582,489,585
494,332,408
0
44,760,243
319,381,659

سًد ذالص
زیال
0
431,948,980
696,438,747
1,486,084,366
12,616,439
663,635,234
467,583,925
65,459,189
175,595,248
347,650,011

662,634,711

3,728,750,255

4,347,012,139

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31

ايازق مشازکت:
ايزاق مشازکت مسابحٍ مگامًتًز  3ماٍَ  20دزصد
ايزاق مشازکت گًاَی ايزاق گًاَی سپسدٌ باوک اوصاز (ذاوصا)1
ايزاق مشازکت ياسط مالی فسيزدیه (ذصامید)
ايزاق مشازکت شسکت ياسط مالی مُس (صمپىا)
ايزاق مشازکت ياسط مالی اسفىد(ذساما)
ايزاق مشازکت ياسط مالی ازدیبُشت (ذماَان)2
ايزاق مشازکت اجازٌ چادزملً(صچاد)
ايزاق مشازکت فسابًزسی ذصپازس
ايزاق مشازکت اجازٌ زایتل ماَاوٍ  20دزصد
ايزاق مشازکت شسکت ياسط مالی تیس (ذصسکه)

تازید سسمایٍ گرازی

تازید سسزسید

1393/10/22
1391/12/13
1391/07/09
1391/12/13
1391/12/13
1392/08/13
1392/09/13
1392/11/02
1392/10/30
1391/03/17

1395/10/22
1393/02/09
1394/05/25
1395/03/28
1394/03/28
1394/06/01
1396/07/07
1396/02/07
1396/10/22
1395/03/17

مبلغ اسمی َس بسگ
زیال
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

وسخ سًد
دزصد
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

جمع

سًد ذالص
زیال
36,814,780
0
35,103,266
44,750,247
0

 -19-2سًد سپسدٌ باوکی بٍ شسح شیس می باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31

باوک ملت شعبٍ َفت تیس باجٍ کازگصازی مفید شمازٌ حساب 4491619461
جمع

تازید سسمایٍ گرازی

تازید سسزسید

1391/11/20

کًتاٌ مدت

20

وسخ سًد
دزصد
10

سًد
زیال
151,478,095
151,478,095

َصیىٍ تىصیل
زیال
()3,780
()3,780

سًد ذالص
زیال
151,474,315
151,474,315

دوره مالی نه ماهه
منتهی به1393/03/31

سال مالی منتهی به
1393/06/31

سًد ذالص
زیال
232,281,708
232,281,708

سًد ذالص
زیال
279,163,977
279,163,977

صنذوق سزمایه گذاری مشتزک امیذ توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزداد ماه 1394

 -20سایز درآمذها
سایس دزآمدَا،ضامل دزآمد واضی اش تفايت تیه ازشش تىصیل ضدٌ ي ازشش اسمی دزآمد سًد سُام،ايزاق تُاداز تا دزآمد ثاتت یا علی الحساب ي سًد سپسدٌ َای تاوکی است کٍ دز سالُای لثل
یادداضتُای  18الی  19اش دزآمد سًد ايزاق تُاداز کسس ضدٌ ي طی سال مالی جازی تحمك یافتٍ است.
جصییات دزآمد مرکًز تٍ ضسح شیس است:

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/03/31
تفايت ازشش اسمی ي تىصیل ضدٌ
زیال
289,239,984
0
289,239,984

منتهی به1393/03/31
تفايت ازشش اسمی ي تىصیل ضدٌ
زیال
456,470,010
0
456,470,010

1393/06/31
تفايت ازشش اسمی ي تىصیل ضدٌ
زیال
456,470,010
12,400,507
468,870,517

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/03/31
زیال
1,820,446,384
84,643,633

منتهی به1393/03/31
زیال
2,513,820,706
276,617,782

1393/06/31
زیال
3,226,979,129
359,955,853

1,356,802,199

1,854,737,482

2,380,850,444

حساتسس
جمع

58,494,448

39,604,288

53,131,000

3,320,386,664

4,684,780,258

6,020,916,426

 -22سایز هشینهها

دزآمد سًد سُام
دزآمد سًد سپسدٌ تاوکی

 -21هشینه کارمشد ارکان
َصیىٍ کازمصد ازکان تٍ ضسح شیساست :

مدیس صىديق
متًلی
ضامه

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/03/31
زیال

منتهی به1393/03/31
زیال

1393/06/31
زیال

61,073,896

216,929,633

258,598,567

َصیىٍ تاسیس

23,101,504

23,101,504

31,000,180

َصیىٍ آتًومان

169,651,589

156,890,798

210,907,151

سایسَصیىٍ َا
جمع

َصیىٍ تصفیٍ

0

36,500

36,500

253,826,989

396,958,435

500,542,398

 -23سود تقسیم شذه
طثك امید وامٍ صىديق ،سًد دازودگان ياحدَا دز پایان َس فصل پسداذت می ضًد .سًدَای پسداذتی تاتت سال مالی مىتُی تٍ  1394/06/31تٍ ضسح شیس می تاضد:

سًدَای پسداذتی طی سال
جمع

 -24تعذیالت

تعدیالت واضی اش صديز ياحدَای سسمایٍ گرازی
تعدیالت واضی اش اتطال ياحدَای سسمایٍ گرازی
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/03/31

منتهی به1393/03/31

1393/06/31

زیال

زیال

زیال

()6,966,400,000

()13,864,128,422

()16,671,208,422

()6,966,400,000

()13,864,128,422

()16,671,208,422

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/03/31
زیال
20,803,752,334
()20,499,831,337

منتهی به1393/03/31
زیال
85,876,912,470
()54,454,602,407

1393/06/31
زیال
95,021,543,242
()76,899,601,784

303,920,997

31,422,310,063

18,121,941,458

 -25تعهذات و بذهیهای احتمالی
دز تازید تساشوامٍ صىديق َیچ گًوٍ تدَی احتمالی ودازد.
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صنذوق سزمایه گذاری مشتزک امیذ توسعه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31خزداد ماه 1394

 -26سزمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صنذوق
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/03/31
وام
ضسکت کازگصازی مفید
محمد علی آذزذص
مستضی استُسی

وًع ياتستگی

وًع ياحدَای سسمایٍ گرازی

مدیس ي ضامه

ممتاش
عادی
ممتاش
عادی
عادی
ممتاش

مًسس
مدیس سسمایٍ گرازی

تعداد ياحدَای سسمایٍ
گرازی
3,800
0
200
0
50
0

جمع

4,050

دزصد تملک
4.9%
0.0%
0.3%
0.0%
0.1%
0.0%
5.2%

 -27معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صنذوق
طسف معاملٍ
ضسکت کازگصازی مفید

وًع ياتستگی

مًضًع معاملٍ

ازشش معاملٍ-زیال

مدیس صىديق

ذسید ي فسيش سُام

251,664,584,574

 -28رویذادهای بعذ اس تاریخ تزاسنامه
دز ديزٌ تعد اش تازید تساشوامٍ تا تازید تصًیة صًزتُای مالی ،زيیداد تا اَمیتی کٍ مستلصم تعدیل الالم صًزتُای مالی ي یا افطا دز
یادداضتُای َمساٌ تاضد ،زخ ودادٌ است.
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ماودٌ طلة (تدَی )-
زیال
914,311,732

