مش
ت
س
ت
ا
ع
س
صندوق سزماهی گذا ری زک و و باس ر زماهی
ن
م
ت
ه
صورتاهی مالی میان دوره 2ماه و 01روسه ی هب 0132/10/10

طٌذٍق سزهايِ گذاري هشتزک تَسعِ باسار سزهايِ
طَرتْاي هالي هیاى دٍرُ
دٍرُ هالي  2هاُ ٍ  01رٍسُ هٌتْي بِ  10فزٍرديي هاُ 0132

مجمع عمومی صندوق سزمایه گذاری مشتزک توسعه باسار سزمایه

باسالم ٍ احتزام
ت ٝپيٛست غٛضتٟاي ٔاِي غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن تٛسؼ ٝتاظاض سطٔائ ٝطتٛط ت ٝزٚضٔ ٜاِي ٔٙتٟي ت 1392/01/31 ٝو ٝزض اجطاي ٔفاز
تٙس ٔ 13از 36 ٜاساسٙأ ٝغٙسٚق تط اساس سٛاتك ٔ ،ساضن  ٚاعالػات ٔٛجٛز زض ذػٛظ ػّٕيات غٙسٚق تٟيٌ ٝطزيس ٜت ٝضطح ظيط تمسيٓ
ٔيٍطزز:
شوارُ طفحِ
طَرت خالض دارايي ّا

2

طَرت سَد ٍ سياى ٍ گزدش خالض دارايي ّا

1

يادداشت ّاي تَضیحي :
الف) اطالعات کلي طٌذٍق

4

ب) هبٌاي تْیِ طَرتْاي هالي

6

پ) خالطِ اّن رٍيِ ّاي حسابذاري

6- 8

ت) يادداشتْاي هزبَط بِ اقالم هٌذرج در طَرتْاي هالي ٍ سايز اطالعات هالي

9-14

ايٗ غٛضت ٞاي ٔاِي زض چاضچٛب استا٘ساضزٞاي حساتساضي  ٚتا تٛج ٝت ٝلٛا٘يٗ ٔ ٚمطضات ساظٔاٖ تٛضس  ٚاٚضاق تٟازاض زض ضاتغ ٝتا غٙسٚق ٞاي
سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن تٟيٌ ٝطزيس ٜاستٔ .سيطيت غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن تٛسؼ ٝتاظاض سطٔاي ٝتط ايٗ تاٚض است و ٝايٗ غٛضت ٞاي ٔاِي
تطاي اضائ ٝتػٛيطي ضٚضٗ ٙٔ ٚػفا٘ ٝاظ ٚضؼيت  ٚػّٕىطز ٔاِي غٙسٚق زض تطٌيط٘س ٕٝٞ ٜاعالػات ٔطتٛط ت ٝغٙسٚق ٕٞ ،ا ًٙٞتاٚالؼيت ٞاي
ٔٛجٛز  ٚاثطات آٟ٘ازضآيٙس ٜو ٝت ٝغٛضت ٔؼم َٛزضٔٛلؼيت و٘ٛٙي ٔي تٛاٖ پيص تيٙي ٕ٘ٛز ٔي تاضس  ٚت٘ ٝح ٛزضست  ٚت ٌٝ٘ٛ ٝوافي زض ايٗ غٛضت
ٞاي ٔاِي افطاء ٌطزيس ٜا٘س.
غٛضت ٞاي ٔاِي حاضط زض تاضيد  0132/12/22ت ٝتاييس اضواٖ ظيط زض غٙسٚق ضسيس ٜاست.
ارکاى طٌذٍق
هذيز طٌذٍق

هتَلي طٌذٍق

ًوايٌذُ

شخض حقَقي

آقاي علي سٌگیٌیاى

شزکت تاهیي سزهايِ اهیي

شزکت هشاٍر سزهايِگذاري تأهیي سزهايِ ًَيي

1

خاًن فیزٍسُ ساالرالذيٌي

اهضاء
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صىرت خالص دارارییها
ياززاضت

1392/01/31
ضيال

زاضاييُا :
سطمايٍ گصاضی زض سُام

5

3,2,3223212121

حسابُای دزيافتىي

6

11326242331

سايس دازايیُا

7

31426132236

مًجًدی وقد

8

133223,2,332064
323,577,150,846

جمع زاضاييُا

بسَيُا:
جازی کازگصازان

9

3,23212,032342

سايس ذخايس

10

3,26222430

بدَي بٍ ازکان صىديق

11

04120,32106
3,24412,1321,1

جمع بسَيُا
3,

ذالع زاضاييُا
خالص دازايي َای َس ياحد سسمايٍ
گرازی

310,909,880,519
323142144

ياززاضتُای تًضيحی َمطاٌ  ,برص جسايی واپصيط غًضتُای مالی می باضس.
2
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صىرت سىد و زیان
ياززاضت

زيضٌ مالی  2ماٌ ي
 10ضيظٌ مىتُی بٍ
1392/01/31

زضآمس َا :

ضيال

ظيان تحمك ويافتٍ وگُساضی ايضاق بُازاض

13

121,723,415

سًز (ظيان) سپطزٌ باوىی

14

11,191,696,659
11,313,420,074

جمع زضآمس َا
َعيىٍ َا :
َعيىٍ واضمعز اضوان

15

()350,021,754

سايط َعيىٍ َا

16

()53,517,801

جمع َعيىٍ َا

()403,539,555

سًز ذالع

10,909,880,519
93,806

صىرت گردش خالص داراییها
زيضٌ مالی  2ماٌ

ي10ضيظٌ مىتُی بٍ
1392/01/31

ياززاضت
ذالع زاضايی َا(ياحسَای سطمايٍ گصاضی) ايل زيضٌ

تعساز ياحس َای
سطمايٍ گصاضی

ضيال

0

0

ياحس َای سطمايٍ گصاضی غازض ضسٌ طی زيضٌ

300,000

300,000,000,000

ياحس َای سطمايٍ گصاضی ابطال ضسٌ طی زيضٌ

0

0

سًز ذالع زيضٌ

-

10,909,880,519

300,000

310,909,880,519

ذالع زاضايی َا (ياحس َای سطمايٍ گصاضی) پايان سال

3
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 -0اطالعات کلي طٌذٍق
 -0-0تاريخچِ فعالیت
غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن تٛسؼ ٝتااظاض ساطٔاي ٝوا ٝغاٙسٚلي تاا ساطٔاي ٝتااظ زض ا٘اساظ ٜتاعضي ٔحساٛب ٔاي ضاٛز زض تااضيد
 0130/02/18تحت ضٕاضٕٞ ٚ 11130 ٜچٙيٗ زض تاضيد ٘ 0130/00/20عز ازاض ٜثثت ضطوتٟاي تٟطاٖ ت ٝضٕاض 11832 ٜت ٝثثت ضسيسٜ
استٞ .سف اظ تطىيُ ايٗ غٙسٚق جٕغ آٚضي سطٔاي ٝاظ سطٔايٌ ٝصاضاٖ  ٚتطىيُ سثسي اظ زاضايي ٞاي ٔاِي ٔ ٚسيطيت ايٗ سثس است .تا
تٛج ٝت ٝپصيطش ضيسه ٔٛضز لث َٛتالش ٔيضٛز تيطتطيٗ تاظزٞي ٕٔىٗ ٘ػية سطٔايٌ ٝصاضاٖ ضٛز .تطاي ٘يُ ت ٝاياٗ ٞاسف غاٙسٚق زض
اٚضاق تٟازاض (سٟاْ تا زضج ٝضيسه ٔتفاٚت ،اٚضاق ٔطاضوتٌٛ ،اٞي سپطزٜٞاي تا٘ىي  )...ٚسطٔايٌ ٝصاضي ٔي ٕ٘ايسٔ .ست فؼاِيت غٙسٚق
تٛٔ ٝجة ٔاز )2( ٜاساسٙأ٘ ٝأحسٚز استٔ .طوع اغّي غٙسٚق زض تٟطاٖ  ،ذياتاٖ ِٚي ػػاط ،تاارتط اظ تّٛاضٔيطزأااز ،ذياتااٖ لثازيااٖ،
پالن ٚ 20الغ ضس ٜاست.
 -0-2اطالع رساًي
وّي ٝاعالػات ٔطتثظ تا فؼاِيت غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن أيٗ ّٔت ٔغاتك تاا ٔاٛاز  20 ٚ 21اساساٙأ ٝزض تاضٕ٘ااي غاٙسٚق تاٝ
تاضٕ٘اي  WWW.cmdfund.irزضج ضس ٜاست.
 -2ارکاى طٌذٍق سزهايِ گذاري
غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔطتطن تٛسؼ ٝتاظاض سطٔاي ٝو ٝاظ ايٗ ت ٝتؼس غٙسٚق ٘أيسٔ ٜي ضٛز اظ اضواٖ ظيط تطىيُ ضس ٜاست:
هجوع طٌذٍق اظ اجتٕاع زاض٘سٌاٖ ٚاحسٞاي سطٔايٌ ٝصاضي تطىيُ ٔي ضٛز .زاض٘سٌاٖ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي اظ حاك ضاي زض ٔمٕاغ
تطذٛضزاض٘س .زض تاضيد تطاظ٘أ ٝزاض٘سٌاٖ ٚاحسٞاي سطٔايٌ ٝصاضي و ٝزاضاي حك ضاي تٛز ٜا٘س ضأُ اضراظ ظيط است:
ضزيف

٘اْ زاض٘سٌاٖ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي

تؼساز ٚاحس ٞاي تحت تّٕه

زضغس ٚاحس ٞاي ٕٔتاظ تحت تّٕه

0

شزکت تاهیي سزهايِ اهیي

010111

1012

2

شزکت سزهايِ گشاري فزٌّگیاى

210111

06061

1

شزکت سزهايِ گذاري پزديس

20111

0061

4

باًک کشاٍرسي

020111

2

باًک ساهاى

120111

2
00061

4
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٘اْ زاض٘سٌاٖ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي

ضزيف

تؼساز ٚاحس ٞاي تحت تّٕه

زضغس ٚاحس ٞاي ٕٔتاظ تحت تّٕه

6

گزٍُ سزهايِ گذاري تذبیز (سْاهي خاص)

220111

8012

1

کارگشاري تذبیزگزاى فزدا

20111

0061

8

شزکت گزٍُ سزهايِ گذاري سايپا (سْاهي خاص) 120111

00061

3

طٌذٍق بیوِ اجتواعي رٍستائیاى ٍ عشايز

120111

00061

01

سزهايِ گذاري تَسعِ هعادى ٍ فلشات

120111

00061

00

شزکت سزهايِ گذاري غذيز (سْاهي عام)

210111

06061

جوع

1110111

011

هذيز طٌذٍق شزکت تاهیي سزهايِ اهیي(سْاهي خاص) است و ٝزض تاضيد  0186/01/06تا ضٕاض ٜثثت  102181زض ازاض ٜثثت ضاطوت
ٞا ٔ ٚاِىيت غٙؼتي تٟطاٖ ت ٝثثت ضسيس ٜاست٘ .طا٘ي ٔسيط ػثاضت است اظ تٟطاٖ  ،ذياتاٖ ِٚي ػػاط ،تاارتط اظ تّاٛاض ٔيطزأااز ،ذياتااٖ
لثازياٖ ،پالن . 20
هتَلي طٌذٍق شزکت هشاٍر سزهايِگذاري تأهیي سزهايِ ًَيي(سهْاهي خهاص) اسات وا ٝزض سااَ  0183/02/22بهِ ضإاض ٜثثات
ً 138201شد هزجع ثبت ضطوت ٞاي ضٟطستاٖ تٟطاٖ ت ٝثثت ضسيس ٜاست٘ .طا٘ي ٔتِٛي ػثاضت اسات اظ تٟطأٖ،ياساٖ آضغا٘تايٗ  ،ذياتااٖ
احٕس لػيط (تراضست) ،وٛچ ٝضٟيس ٔمسس  ،پالن  ،20عثم ٝچٟاضْٚ ،احس . 41
حسابزس طٌذٍق هَسسِ خذهات حسابزسي هذبزاى هستقل است و ٝزض تاضيد  0113/4/22بِ ضٕاض ٜثثت  02136زض ازاض ٜثثت ضطوت
ٞاي ضٟطستاٖ تٟطاٖ ت ٝثثت ضسيس ٜاست٘ .طا٘ي حساتطس ػثاضت است اظ تٟطاٖ ،ذياتاٖ ٔغٟطي  ،ذياتااٖ ضاٟيس ساطافطاظ  ،تاطج ٔاٛج ،
پالن .11
هذيز ثبت شزکت تاهیي سزهايِ اهیي است ؤ ٝطرػات آٖ زض تار شوط ضس ٜاست.
 -1هبٌاي تْیِ طَرتْاي هالي :
5
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غٛضت ٞاي ٔاِي غٙسٚق اساسا تط ٔثٙاي اضظش ٞاي جاضي تٟي ٝضس ٜاست.
 -4خالطِ اّن رٍيِّاي حسابذاري
 -4-0سزهايِ گذاري ّا
سطٔايٌ ٝصاضي زض اٚضاق تٟازاض ضأُ سٟاْ  ٚسايط ا٘ٛاع اٚضاق تٟازاض زض ٍٙٞاْ تحػيُ ت ٝتٟاي تٕاْ ضس ٜثثات  ٚزض ا٘اساظٌ ٜياطي ٞااي
تؼسي ت ٝذاِع اضظش فطٚش عثك زستٛض اِؼُٕ " ٘ح ٜٛتؼييٗ ليٕت ذطيس  ٚفاطٚش اٚضاق تٟاازاض زض غاٙسٚق ٞااي ساطٔايٌ ٝاصاضي "
ٔػٛب ٞ 0186/00/11يات ٔسيط ٜساظٔاٖ تٛضس  ٚاٚضاق تٟازاض ا٘ساظٌ ٜيطي ٔي ضٛز.
 -4-0-0سزهايِ گذاري در سْام شزکت ّاي بَرسي يا فزابَرسي  :سطٔايٌ ٝصاضي زض سٟاْ ضطوت ٞااي تٛضساي ياا فاطا تٛضساي تاٝ
ذاِع اضظش فطٚش ٔٙؼىس ٔي ضٛز .ذاِع اضظش فطٚش سٟاْ ػثاضت است اظ اضظش تاظاض س ٟٓزض پاياٖ ضٚظ ياا ليٕات تؼاسيُ ضاسٜ
سٟٙٔ ، ٟٓاي واضٔعز ٔؼأالت ٔ ٚاِيات فطٚش سٟاْ .تا تٛج ٝت ٝزستٛضاِؼُٕ "٘ح ٜٛتؼييٗ ليٕت ذطيس  ٚفطٚش اٚضاق تٟاازاض زض غاٙسٚق
ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي" ٔسيط غٙسٚق ٔي تٛا٘س زض غٛضت ٚجٛز ضٛاٞس  ٚاضائٔ ٝستٙسات وافي اضظش س ٟٓزض پايااٖ ٞاط ضٚظ ضا تأ ٝياعاٖ
حساوثط  21زضغس افعايص يا واٞص زٞس  ٚليٕت تؼسيُ ضس ٜضا ٔثٙاي ٔحاسث ٝذاِع اضظش فطٚش لطاض زٞس.
 - 4-0-2سزهايِ گذاري در اٍراق هشارکت پذيزفتِ شذُ در بَرس يا فزا بَرس :ذاِع اضظش فطٚش اٚضاق ٔطاضوت زض ٞاط ضٚظ تاا
وسط واضٔعز فطٚش اظ ليٕت تاظاض آٟ٘ا ٔحاسثٔ ٝيضٛز.
 -4-0-1سطٔايٌ ٝصاضي زض اٚضاق ٔطاضوت ٌٛ ٚاٞي سپطز ٜتاا٘ىي ييطتٛضساي ياا يياط فاطا تٛضساي :ذااِع اضظش فاطٚش ٔطااضوت
ييطتٛضسي زض ٞط ضٚظ ٔغاتك ساظ  ٚواض تاظذطيس آٟ٘ا تٛسظ ضأٗ تؼييٗ ٔي ضٛز.
 -4-2درآهذ حاطل اس سزهايِ گذاريْا
 -4-2-0سَد سْام  :زضآٔس حاغُ اظ سٛز سٟاْ ضطوت ٞا زض ظٔاٖ تػٛية سٛز تٛسظ ٔمٕاغ ػٕأٛي غااحثاٖ ساٟاْ ضاطوت ٞااي
سطٔاي ٝپصيط ضٙاسايي ٔي ضٛزٕٞ .چٙيٗ سٛز سٟاْ ٔتؼّك ت ٝغٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ت ٝاضظش فؼّي ٔحاسث ٚ ٝزض حساب ٞا ٔٙؼىس ٔاي-
ضٛز .تطاي ٔحاسث ٝاضظش فؼّي سٛز سٟاْ تحمك يافت ٚ ٝزضيافت ٘طسٔ ٜثّغ سٛز زضيافتٙي تاتٛج ٝت ٝتط٘أ ٝظٔا٘ثٙسي پطزاذات سٛزتٛساظ
ضطوت سطٔاي ٝپصيطٚحساوثط ظطفٔ 8ا ٜتا استفاز ٜاظ٘طخ سٛزػّي اِحساب سار٘ ٝآذطيٗ اٚضاق ٔطاضوت زِٚتي ت ٝػال2ٜٚزضغس تٙعيُ ٔي
ضٛز.تفاٚت تيٗ اضظش تٙعيُ ضس ٚ ٜاضظش اسٕي تا ٌصضت ظٔاٖ ت ٝحساب سايط زضآٔس ٞا ٔٙظٛض ٔي ضٛز.
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 -4-2-2سَد سپزدُ باًكي ٍ اٍراق بْادار با درآهذ ثابت يا علي الحساب  :سٛز تضٕيٗ ضس ٜاٚضاق تٟازاض تازضآٔس ثاتت يا ػّي اِحساب
ٌٛٚاٞي ٞاي سپطز ٜتا٘ىي تطاساس ٔست ظٔاٖ  ٚتا تٛج ٝتٔ ٝا٘س ٜاغُ سطٔايٌ ٝصاضي ضٙاسايي ٔي ضٛزٕٞ.چٙيٗ سٛزسپطز ٜتاا٘ىي تغاٛض
ضٚظا٘ ٝتا تٛج ٝت ٝوٕتطيٗ ٔا٘سٚ ٜج ٜٛزض حساب سپطز٘ٚ ٜطخ سٛزػّي اِحساب ٔحاسثٔ ٝيضٛزٔ .ثّغ ٔحاسث ٝضس ٜسٛز اٚضاق تٟاازاض تاا
زضآٔس ثاتت يا ػّي اِحساب  ،سپطزٌٛ ٚ ٜاٞي ٞاي سپطز ٜتا٘ىي تا استفاز ٜاظ ٘طخ سٛز ٕٞاٖ اٚضاق  ٚتا زض ٘ظط ٌطفتٗ ٔست تالي ٔا٘س ٜتا
زضيافت سٛز تإٞاٖ ٘طخ لثّي ،تٙعيُ ضس ٚ ٜزض حساب ٞاي غٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ٔٙؼىس ٔي ضٛز.
 -4-1هحاسبِ کارهشد ارکاى ٍ تظفیِ
واضٔعز اضواٖ  ٚتػفي ٝغٙسٚق سطٔايٌ ٝصاضي ت ٝغٛضت ضٚظا٘ ٝت ٝضطح جس َٚظيط ٔحاسث ٚ ٝزض حساب ٞا ثثت ٔي ضٛز :

شزح ًحَُ هحاسبِ ّشيٌِ

عٌَاى ّشيٌِ

ٞعيٞ ٝٙاي تاسيس(ضاأُ تثّياغ حساوثط تا ٔثّغ ٔ011يّي ٖٛضياَ (تا اضائٔ ٝساضن ٔثثت ٝتا تػٛية ٔمٕغ غٙسٚق)
پصيطٜٛ٘يسي)
ٞعيٙااٞ ٝاااي تطٌااعاضي ٔمااأغ حساوثط تا ٔثّغ ٔ 011يّي ٖٛضياَ تطاي تطٌعاضي ٔمأغ زض ع َٛيه ساَ ٔااِي
غٙسٚق

تا اضائٔ ٝساضن ٔثثت ٝتا تػٛية ٔمٕغ غٙسٚق
سار٘ 1/5 ٝزضغس اظ ٔتٛسظ ضٚظا٘ ٝاضظش سٟاْ  ٚحك تمسْ سٟاْ تحت تّٕاه
غٙسٚق تؼال 0/3 ٜٚزضغس (س ٝزض ٞعاض) اظ اضظش ضٚظا٘ ٝاٚضاق تٟازاض تا زضآٔاس
ثاتت تحت تّٕه غٙسٚق  10 ٚزضغس اظ تفاٚت ضٚظا٘ا ٝساٛز ػّاي اِحسااب

واضٔعز ٔسيط

زضيافتي ٘اضي اظ سپطزٌ ٜصاضي زض ٌٛاٞي سپطز ٜيا حسااتٟاي ساطٔايٌ ٝاصاضي
تا٘ه ٞا يا ٔٛسسات ٔاِي  ٚاػتثااضي ايطا٘اي ٘ساثت تا ٝتاارتطيٗ ساٛز ػّاي
اِحساب زضيافتي ٕٞاٖ ٘ٛع سپطز ٜزض ظٔاٖ افتتاح سپطزٔ ٜي تاضس .سمف واضٔعز
ٔسيط عي يه ساَ ٔ ،ثّغ زٔ ٜيّياضز ضياَ تؼالٔ ٜٚاِياات تاط اضظش افاعٚزٔ ٜاي
تاضس.
سار٘ 0003 ٝزضغس (س ٝزض زٞ ٜعاض) اظ ٔتٛساظ ضٚظا٘ا ٝاضظش ذااِع زاضاياي

واضٔعز ٔتِٛي

ٞاي غٙسٚق و ٝحساوثط ٔ 400يّي ٖٛضياَ تؼالٔ ٜٚاِيات تط اضظش افعٚز ٜذٛاٞس
تٛز.

حك اِعحٕ ٝحساتطس

سار٘ٔ ٝثّغ ثاتت ٔ 011يّي ٖٛضياَ تؼالٔ ٜٚاِيات تط اضظش افعٚز. ٜ
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طٌذٍق سزهايِ گذاري هشتزک تَسعِ باسار سزهايِ
طَرتْاي هالي هیاى دٍرُ
دٍرُ هالي  2هاُ ٍ  01رٍسُ هٌتْي بِ  10فزٍرديي هاُ 0132
حك اِعحٕ ٚ ٝواضٔعز تػفئ ٝسيط ٔؼازَ يه زض ٞعاض ذاِع اضظش ضٚظ زاضايي ٞاي غٙسٚق ٔي تاضس.
غٙسٚق
ٔؼازَ ٔثّغ تؼييٗ ضس ٜتٛسظ وا٘ٞ ٖٛاي ٔصوٛض ٔططٚط تاط ايٙىا ٝػضاٛيت زض
حك پصيطش  ٚػضٛيت زض وا٘ٞ ٖٛا ايٗ وا٘ٞ ٖٛا عثك ٔمطضات اجثاضي تاضس يا ػضٛيت ت ٝتػٛية ٔمٕاغ غاٙسٚق
تطسس .حساوثط ٔثّغ لاتُ لثٔ 100 َٛيّي ٖٛضياَ ٔي تاضس.
ٞعيٞ ٝٙاي زستطسي تا٘ ٝاطْ افاعاض،
تاضٕ٘ا  ٚذسٔات پطتيا٘ي آٟ٘ا

ٞعي ٝٙزستطسي ت٘ ٝطْ افعاض غٙسٚق ٘،ػاة  ٚضا ٜا٘اساظي تاضٕ٘ااي آٖ ٞ ٚعيٙاٝ
ٞاي پطتيثا٘ي آٟ٘ا سار٘ ٝتا سمف ٔ 211يّي ٖٛضياَ تا اضائٔ ٝساضن ٔثثتا ٚ ٝتاا
ٌعاضش ٔسيط  ٚتاييس ٔتِٛي .

 -4-4بذّي بِ ارکاى طٌذٍق
تا تٛج ٝت ٝتثػط 3ٜهادُ 43اساسٙأ ٝواضٔعز ٔسيطٔ ،تِٛي ،ضأٗ ٞط ٔ 3ا ٜيىثاض تا سمف  31زضغس لاتُ پطزاذت است .تاليٕا٘س ٜوااضٔعز
اضواٖ ت ٝػٛٙاٖ تؼٟس غٙسٚق ت ٝاضواٖ زض حساب ٞا ٔٙؼىس ٔي ضٛز.
 -4-2هخارج تاهیي هالي
سٛز  ٚواضٔعز تسٟيالت زضيافتي اظ تا٘ه ٞا ٛٔ ،سسات ٔاِي  ٚاػتثاضي  ٚذطيس الساعي سٟاْ ٔ ،راضج تأيٗ ٔاِي ضا زض تطٔايٌياطز ٚ
زض زٚضٚ ٜلٛع ت ٝػٛٙاٖ ٞعي ٝٙضٙاسايي ٔي ضٛز.
-4-6تعذيالت ًاشي اس تفاٍت قیوت طذٍر ٍ ابطال
ايٗ تؼسيالت ت ٝزِيُ تفاٚت زض ٘حٔ ٜٛحاسث ٝليٕت غسٚض  ٚاتغاَ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي ايماز ٔي ضٛز .تطاي ٔحاسث ٝليٕات غاسٚض
ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي واضٔعز پطزاذتي تاتت تحػيُ زاضايي ٔاِي ت ٝاضظش ذطيس زاضايي ٞاي ٔاِي اضاافٔ ٝاي ضاٛزٕٞ .چٙايٗ تاطاي
ٔحاسث ٝليٕت اتغاَ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي واضٔعز ٔؼأالت ٔ ٚاِيات اظ ليٕت فطٚش زاضايي ٞاي ٔاِي غٙسٚق سطٔايٌ ٝاصاضي وساط
ٔيضٛز٘ .ظطت ٝايٙىٔ ٝغاتك ٔاز 3 ٜاساسٙأ ٝغٙسٚق اضظش ضٚظ زاضايي ٞاي غٙسٚق تطاتط تا ليٕت اتغاَ ٚاحس ٞاي سطٔايٌ ٝصاضي است ٚ
ت ٝزِيُ آ٘ى ٝزاضايي ٞاي غٙسٚق زض تطاظ٘أ ٝت ٝاضظش ضٚظ ا٘ساظٌ ٜيطي  ٚاضائٔ ٝي ضٛز ِصا تفااٚت ليٕات غاسٚض  ٚاتغااَ ٚاحاس ٞااي
سطٔايٌ ٝصاضي تحت ػٛٙاٖ تؼسيالت ٘اضي اظ ليٕت غسٚض  ٚاتغاَ ٔٙؼىس ٔي ضٛز.
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 -5سطٔايٌ ٝصاضي زض سٟاْ
سطٔايٌ ٝصاضي زض سٟاْ ضطوت ٞاي پصيطفت ٝضس ٜزض تٛضس ت ٝتفىيه غٙؼت ت ٝضطح ظيط است :
1392/01/31

غىعت
تعساز

ذالع اضظش فطيش

بُای تمام ضسٌ

ضيال

ضيال

زضغس بٍ ول زاضايی َا

پتسيشیمي
گستسش وفت ي گاش پازسیان

,332333

3242423022342

3243220132116

3.0%

صىايع شیمیايي خلیج فازس

321232333

33263321332333

33203326332463

1.,1%

12,087,259,968

12,208,983,383

1.11%

جمع

 -6حساتٟاي زضيافتٙي
حساتٟاي زضيافتٙي ت ٝضطح ظيط است :
1392/01/31

تىعيل وطسٌ
ضيال
سًد سپسدٌ سسمايٍ گرازی وصد باوک پازسیان شعبٍ میسداماد غسبي

11321,32361
379,720,043

وطخ تىعيل

تىعيل ضسٌ

زضغس

ضيال

2225

11326242331
379,486,113

 -7سايطزاضاييٟا
سايط زاضايي ٞا ضأُ آٖ ترص اظ ٔراضج تاسيس ٔي تاضس و ٝتاتاضيد تطاظ٘أٔ ٝستّٟه ٘طس ٚ ٜت ٝػٛٙاٖ زاضايي ت ٝساَ ٞاي آتي ٔٙتمُ
ٔي ضٛز .تطاساس ٔاز 33 ٜاساسٙأٔ ٝراضج تاسيس ظطف ٔست  5ساَ يا تا پاياٖ زٚض ٜفؼاِيت غٙسٚق ٞط وساْ وٕتط تاضس ت ٝغٛضت
ضٚظا٘ٔ ٝستّٟه ٔي ضٛز.
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1392/01/31

ماوسٌ زض ابتسای زيضٌ

َصيىٍ َای تاسیس
َصيىٍ َای وسم افصاز

مراضج اضافٍ ضسٌ
طی سال

استُالن سال مالی

ضيال

ضيال

ضيال

ضيال

7,500,000

0

()291,597

7,208,403

210,000,000

0

()40,737,599

169,262,401

210,000,000

-

()41,029,196

176,470,804

ٛٔ -8جٛزي ٘مس
ٔٛجٛزي ٘مس زض تاضيد تطاظ٘أ ٝت ٝضطح ظيط است .
1392/01/31

ضيال
باوک ملي شعبٍ بًزس ي ايزاق بُاداز

3

باوک پازسیان شعبٍ میسداماد غسبي

133223,2,332064
310,812,210,546

 -9جاضي واضٌعاضاٖ
1392/01/31

ضيال
شسکت کازگصازی امیه آييد -بابت فسيش سُام

0

شسکت کازگصازی امیه آييد -بابت خسيد سُام

()12,087,259,968
()12,087,259,968

-10سايط شذايط
1392/01/31

ضيال
ذخیسٌ کازمصد تصفیٍ

ماوسٌ زض پايان زيضٌ مالی

12,488,605
12,488,605
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-11تسٞي ت ٝاضواٖ غٙسٚق
1392/01/31

ضيال
ذخیسٌ کازمصد مديسيت

285,819,178

ذخیسٌ کازمصد متًلي

18,466,435

ذخیسٌ حك الصحمٍ حسابسسي

45,736,141

بدَي بٍ ازکان

217,500,000
567,521,754

 -12ذاِع زاضايي ٞا
ذاِع زاضايي ٞا زض تاضيد تطاظ٘أ ٝتطاي ٚاحسٞاي
سطٔاي ٝت ٝضطح شيُ است:
1392/01/31

تعداد
ياحد َای سسمايٍ گرازی

زيال

1332333

133233322232033

1332333

133233322232033

 -13سٛز(ظياٖ) تحمك ٘يافتٍٟ٘ ٝساضي سٟاْ:
زيضٌ مالی  2ماٌ ي10ضيظٌ مىتُی بٍ 1392/01/31

غىايع ضيميايی ذليج فاضس
گستطش وفت ي گاظ پاضسيان

اضظش زفتطی

تعساز

اضظش باظاض

1,380,000

10,700,520,000

()10,400,301,000

200,000

1,635,400,000

()1,686,958,968

()8,651,266

12,335,920,000

()12,087,259,968

()65,257,017

11

سًز (ظيان)

واضمعز

ماليات

()56,605,751

()53,502,600

190,110,649

()8,177,000

()68,387,234

()61,679,600

121,723,415

فطيش

طٌذٍق سزهايِ گذاري هشتزک تَسعِ باسار سزهايِ
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-14سٛز سپطز ٜتا٘ىي
زيضٌ مالی  2ماٌ ي10ضيظٌ مىتُی بٍ 1392/01/31
تاضيد

تاضيد

سطمايٍ

سطضسيس

گصاضی
سپسدٌ گرازی وصد باوک پازسیان شعبٍ میسداماد غسبي

-

مبلغ اسمی
310,812,210,546

جمع

تىعيل

تىعيل وطسٌ
11,191,930,589

()233,930

11,191,696,659

11,191,930,589

()233,930

11,191,696,659

ٞ -15عي ٝٙواضٔعز اضواٖ:
ٞعي ٝٙواضٔعز اضواٖ ت ٝضطح ظيط است:

زيضٌ مالی  2ماٌ ي10ضيظٌ
مىتُی بٍ 1392/01/31
ضيال
واضمعز مسيط

()285,819,178
()18,466,435

واضمعز متًلی

()45,736,141

واضمعز حسابطس

()350,021,754

جمع

 -16سايط ٞعيٞ ٝٙا:
زيضٌ مالی  2ماٌ
ي10ضيظٌ مىتُی بٍ
1392/01/31
ضيال
َعيىٍ تططيفات تػفيٍ غىسيق
َعيىٍ تاسيس

()12,488,605
()291,597

َعيىٍ آبًومان

()40,737,599

جمع
()53,517,801
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تىعيل ضسٌ
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 -17تؼٟسات  ٚتسٞي ٞاي احتٕاِي :
زض تاضيد تطاظ ٘أ ،ٝغٙسٚق ٞيچ ٌ ٝ٘ٛتؼٟسات  ٚتسٞي احتٕاِي ٘ساضز.
 -18سطٔايٌ ٝصاضي اضواٖ  ٚاضراظ ٚاتست ٝت ٝآٟ٘ا زض غٙسٚق:
زيضٌ مالی مىتُی بٍ 1392/01/31
وًع

وًع ياحس َای

تعساز ياحس َای

زضغس

يابستگی

سطمايٍ گصاضی

سطمايٍ گصاضی

تمله

عازی

10,000

%3233

ضطوت سطمايٍ گصاضی فطَىگيان

عازی

50,000

%16267

ضطوت سطمايٍ گصاضی پطزيس

عازی

5,000

%1267

باوه وطايضظی

عازی

15,000

%5200

باوه سامان

عازی

35,000

%11267

گطيٌ سطمايٍ گصاضی تسبيط

عازی

25,000

%8233

واضگعاضی تسبيطگطان فطزا

عازی

5,000

%1267

ضطوت گطيٌ سطمايٍ گصاضی سايپا

عازی

35,000

%11267

غىسيق بيمٍ اجتماعی ضيستاييان ي عطايط

عازی

35,000

%11267

سطمايٍ گصاضی تًسعٍ معازن ي فلعات

عازی

35,000

%11267

ضطوت سطمايٍ گصاضی غسيط

عازی

50,000

%16267

اضراظ يابستٍ
مسيط ي اضراظ يابستٍ بٍ يی:

وام

مسيط

ضطوت تاميه سطمايٍ اميه

غىسيق

ابًشض ضيطظاز

-

-

سيس علی تمًی

-

-

سيطيان اميىی

-

-
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طٌذٍق سزهايِ گذاري هشتزک تَسعِ باسار سزهايِ
طَرتْاي هالي هیاى دٍرُ
دٍرُ هالي  2هاُ ٍ  01رٍسُ هٌتْي بِ  10فزٍرديي هاُ 0132

ٔ -19ؼأالت تا اضواٖ  ٚاضراظ ٚاتست ٝت ٝآٟ٘ا

ضطح معاملٍ

وًع
ططف معاملٍ
ضطوت واضگعاضی اميه آييس

يابستگی
واضگعاض

مًضًع معاملٍ
ذطيس ي فطيش
سُام

اضظش معاملٍ
12,087,259,968

تاضيد معاملٍ
معامالت متعسز طی
زيضٌ

ماوسٌ طلب (بسَی) -ضيال

()12,087,259,968

 -20ضٚيسازٞاي تؼس اظ تاضيد تطاظ ٘أٝ
ضييسازَايی وٍ زض زيضٌ بعس اظ تاضيد تطاظوامٍ تا تاضيد تػًيب غًضتُای مالی اتفاق افتازٌ ي مستلعم تعسيل الالم غًضت َای مالی
باضس يجًز وساضتٍ است .

14

