صندوق سزمایهگذاری ثابت حامی
صورتهای مالی
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به  39تیز ماه 9314

با احتزام
بِ پیَستغَرتْایهالیغٌدٍقسزهایِگذاری ثابت حاهی هزبَط بِ دٍرُ هالی 9هاِّ هٌتْی بِ تاریخ
 31تیز هاُ  1394کِدراجزای 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

6-8

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

9-15

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
ثابت حاهی 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  1394/05/13بِ تایید ارکاى سیز در غٌدٍق رسیدُ است.

ارکانصنذوقشخصحقوقیامضا
مذیرصنذوقشرکتکارگزاریمفیذ 
متولیصنذوقموسسهحسابرسیوخذماتمذیریترهبیه(حسابذارانرسمی) 
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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
صورت خالص دارائیها
در تاریخ  31تیز ماه 1394

یادداشت

1394/04/31
سیال

1393/07/30
سیال

دارایی ها
سشمایهگزاسیدسسایشاوساقبهاداسبادسآمذثابتیاعلیالحساب

5

99,099,124,385

62,610,081,983

حسابهایدسیافتنی

6

32,083,805

4,628,306

سایشداساییها

7

49,820,575

372,821,950

موجودینقذ

8

16,096,492,097

20,770,409

115,277,520,862

63,008,302,648

جمع داراییها
بدهی ها
جاسیکاسگزاسان

9

7,104,405,827

0

بذهیبهاسکانصنذوق

10

341,802,472

121,948,392

بذهیبهسشمایهگزاسان

11

15,623,444,888

0

سایشحسابهایپشداختنیورخایش

12

79,190,809

20,489,596

23,148,843,996

142,437,988

92,128,676,866

62,865,864,660

75,317

60,502

1,223,212

1,039,071

جمع بدهیها
خالص داراییها

12

تعذادواحذهایسشمایهگزاسی
خالصداساییهایهشواحذسشمایهگزاسی

یادداشتهایتوضیحیهمشاه،بخشجذاییناپزیشصوستهایمالیمیباشذ.
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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
صورت سود و سیان
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

یادداشت

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

منتهی به 1393/07/30

ریال

ریال

درآمدها:
سًد (سیان) فزيش ايراق بُادار

13

1,232,951,139

6,192,000

سًد (سیان) تحمك ویافتٍ وگُذاری ايراق بُادار

14

343,345,053

()59,553,200

سًد ايراق بُادار با درآمذ ثابت یا علی الحساب

15

13,813,937,382

2,373,936,200

15,390,233,574

2,320,575,000

جمع درآمدها
هشینهها:
َشیىٍ کارمشد ارکان

16

909,496,454

121,948,392

سایز َشیىٍَا

17

393,739,592

67,667,642

جمع هشینهها

1,303,236,046

189,616,034

سود(سیان)خالص

14,086,997,528

2,130,958,966

18.2%
15.7%

6.8%
3.8%

باسدٌ میاوگیه سزمایٍ گذاری
باسدٌ سزمایٍ گذاری پایان ديرٌ

سًد خالص
میاوگیه مًسين(ریال)يجًٌ استفادٌ ضذٌ

خالص داراییُای پایان ديرٌ+خالص داراییُای ايل ديرٌ
2

تعذیالت واضی اس تفايت لیمت صذير ي ابطال±سًد(سیان)خالص
خالص دارایی َای پایان ديرٌ

=

باسدٌ میاوگیه سزمایٍ گذاری

=

میاوگیه مًسين(ریال)
يجًٌ استفادٌ ضذٌ

=

باسدٌ سزمایٍ گذاری
پایان ديرٌ

یادداضتُای تًضیحی َمزاٌ ،بخص جذایی واپذیز صًرتُای مالی میباضذ.
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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
صورت گزدش خالص داراییها
بزای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

یادداشت

خالص داراییها(واحدهای سزمایه گذاری) ابتدای دوره
واحدهای سزمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سزمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود(سیان) خالص دوره
تعدیالت
خالص دارایی ها (واحدهای سزمایه گذاری) در پایان دوره

18

صورت گزدش خالص دارائیها
دوره مالی نه ماهه
منتهی به 1394/04/31
تعداد واحدهای
ریال
سزمایه گذاری
62,865,864,660
60,502
393,646,000,000
393,646
()378,831,000,000
()378,831
14,086,997,528
360,814,678
92,128,676,866
75,317

4

صورت گزدش خالص دارائیها
دوره مالی  2ماهه و  5روسه
منتهی به 1393/07/30
تعداد واحدهای
سزمایه گذاری
62,151
()1,649

60,502

ریال
62,151,000,000
()1,649,000,000
2,130,958,966
232,905,694
62,865,864,660

صندوق سزمایهگذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31تیز ماه 1314

 -1اطالعات کلی صٌذٍق
 -1-1تاضٗرچِ فؼال٘ت
غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ ثاتت حاهٖ وِ غٌسٍلٖ تا سطهاِٗ تاظ زض اًساظُ تعضي هحسَب هٖ ضَز زض تاضٗد
ً 1393/05/27عز ثثت ضطوتْا تا ضواضُ  ٍ 34463زض تاضٗد  1393/06/03تحت ضواضُ ً 11277عز ساظهاى
تَضس تِ ثثت ضس٘سُ استّ.سف اظ تطى٘ل اٗي غٌسٍق  ،جوغآٍضٕ سطهاِٗ اظ سطهاِٗگصاضاى ٍ تطى٘ل سثسٕ
اظ زاضاّٖٗا ٍ هسٗطٗت اٗي سثس است  .تا تَجِ تِ پصٗطش ضٗسه هَضز لثَل ،تالش هٖضَز ت٘طتطٗي تاظزّٖ
هوىي ًػ٘ة سطهاِٗگصاضاى گطزز .تطإ ً٘ل تِ اٗي ّسف ،غٌسٍق زض اٍضاق تْازاض(اٍضاق هطاضوت ،گَاّٖ
سپطزُ ّإ تاًىٖ ٍ)..........سطهاِٗگصاضٕ هًٖواٗس .هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ هَجة هازُ ( )5اساسٌاهِ  3،سال
تا تاضٗد  1396/05/26است.هطوع اغلٖ غٌسٍق زض تْطاى،ذ٘اتاى وطٗوراى ظًس،اتتسإ لائن همام ،وَچِ ًگ٘ي،
وَچِ ظٗثا،پالن ٍ 8الغ ضسُ است.
 -1-2اعالع ضساًٖ
ولِ٘ اعالػات هطتثظ تا فؼال٘ت غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ ثاتت حاهٖ هغاتك تا هازُ  57اساسٌاهِ زض تاضًوإ
غٌسٍق تِ آزضس  http://hamifund.comزضج گطزٗسُ است .

 -2ارکاى صٌذٍق سزهایِگذاری
غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ ثاتت حاهٖ اظ اضواى ظٗط تطى٘ل ضسُ است :
هجوع صٌذٍق سزهایِگذاری ،اظ اجتواع 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 هجوغ 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

9،900

%99

%13.14

2

ّازٕ هْطٕ

100

%1

%0.13

10،000

%100

%13.27

جوغ
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صندوق سزمایهگذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31تیز ماه 1314

هذیز صٌذٍق ،ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطجغ 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 ،مؤسسٍ حساتزسٓ يخذمات مذٔزٔت رَثٕه است وٍ در تارٔخ  1357/03/22تٍ شمارٌ ثثت
 2755وشد مزجع ثثت شزوت َاْ تُزان تٍ ثثت رسٕذٌ است .وشاوٓ متًلٓ عثارت است اس تُزان ،خٕاتان
سُزيردْ شمالٓ ،خٕاتان خزمشُز ،خٕاتان عزتعلٓ(وًتخت)،پالن،1ياحذ6
حسابزس صٌذٍق ،هَسسِ حساتطسٖ زش ٍ ّوىاضاى (حساتساضاى ضسوٖ ) است وِ زض تاضٗد  1358/03/05تِ
ضواضُ ثثت ً 1970عز هطجغ ثثت ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ است ً .طاًٖ حساتطس ػثاضتست اظ
تْطاى ،تعضگطاُ ً٘اٗص  -سطزاض جٌگل ضوالٖ  -ذ٘اتاى پٌج 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 جاضٕ زض پاٗاى زٍضُ هالٖ تِْ٘ ضسُ است.
 -4خالصِ اّن رٍیِّای حسابذاری
-4-1سزهایِگذاریّا
سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق تْازاض ضاهل 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 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.
 -4-1-2سزهایِگذاری 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 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 تَجِ تِ هاًسُ اغل سطهاِٗگصاضٕ
ضٌاساٖٗ هٖضَزّ.وچٌ٘ي سَز سپطزُ تاًىٖ تِ عَض ضٍظاًِ تا تَجِ تِ ووتطٗي هاًسُ ٍجَُ زض حساب سپطزُ ٍ ًطخ
6

صندوق سزمایهگذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31تیز ماه 1314

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 هجاهغ 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 هجاهغ ً٘ع پس اظ تطى٘ل هجوغ 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.

 -4-4هحاسبِ کارهشد ارکاى ٍ تصفیِ
واضهعز اضواى ٍتػفِ٘ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ غَضت ضٍظاًِ تِ ضطح جسٍل ظٗط هحاسثِ ٍ زضحسابّا
ثثت هٖضَز:
عنوان هزینه
َشٔىٍَاْ تأسٕس

شرح نحوة محاسبة هزینه
معادل تٕست ي پىج در دٌ َشار( )0،0027اس يجًٌ جذب شذٌ در پذٔزٌ ؤًسٓ ايلٍٕ حذاوثز تا مثلغ
200مٕلًٕن رٔال تا ارائٍ مذارن مثثتٍ تا تصًٔة مجمع صىذيق

َشٔىٍَاْ تزگشارْ مجامع صىذيق

حذاوثز تا مثلغ صفز رٔال تزاْ تزگشارْ مجامع در عًل ٔهسال مالٓ تا ارأّ مذارن مثثتٍ تا
تصًٔة مجمع صىذيق

وارمشد مذٔز

ساالوٍ وٍ در َشار( )0،007اس ارسش ريساوٍ ايراق تُادار تادرآمذ ثاتت تحت تمله صىذيق ي 10
درصذ اس ماتٍالتفايت ريساوٍْ سًد علٓالحساب درٔافتىٓ واشٓ اس سپزدٌگذارْ در تاوهَا ٔا
مؤسسات مالٓ ي اعتثارْ وسثت تٍ تاالتزٔه سًد علٓالحساب درٔافتىٓ َمان وًع سپزدٌ در سمان
افتتاح سپزدٌ.

وارمشد متًلٓ

ساالوٍ ٔه در َشار( )0،001اس متًسظ ريساوّ ارسش خالص دارأَٓاْ صىذيق ي حذالل 270
مٕلًٕن رٔال ي حذاوثز  370مٕلًٕن رٔال است.

حكالشحمّ حساتزس

ساالوٍ مثلغ ثاتت  100مٕلًٕن رٔال

حكالشحمٍ ي وارمشد تصفّٕ صىذيق

معادل  0/3درصذ ارسش خالص دارأَٓاْ صىذيق در آغاس ديرِ ايلٍٕ تصفٍٕ مٓتاشذ.

حك پذٔزش ي عضًٔت در واوًنَا

معادل مثلغ تعٕٕه شذٌ تًسظ واوًن َاْ مذوًر ،مشزيط تزأىىٍ عضًٔت در أه واوًنَا عثك
ممزرات اجثارْ تاشذ ٔا عضًٔت تٍ تصًٔة مجمع صىذيق تزسذ.

َشٔىٍَاْ دستزسٓ تٍ وزمافشار ،تاروما

َشٔىٍْ دستزسٓ تٍ وزمافشار صىذيق ،وصة ي راٌاوذاسْ تاروماْ آن ي َشٔىٍَاْ پشتٕثاوٓ آوُا

ي خذمات پشتٕثاوٓ آوُا

ساالوٍ تا سمف  700مٕلًٕن رٔال تا ارأٍ مذارن مثثتٍ ي تا تصًٔة مجمع صىذيق.
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صندوق سزمایهگذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به  31تیز ماه 1314

 -4-5بذّی بِ ارکاى صٌذٍق
تا تَجِ تِ تثػطُ  3هازُ  56اساسٌاهِ ،واضهعز هسٗط ،هتَلّٖ ،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.

 -4-7تعذیالت ًاشی اس تفاٍت قیوت صذٍر ٍ ابطال
اٗي تؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زض ًحَُ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍ اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ اٗجاز 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 ٍ 13هازُ  15اساسٌاهِ 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.
ٍ -4-8ضعیت هالیاتی
عثك لاًَى تَسؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّإ هالٖ زض ضاستإ تسْ٘ل اجطإ س٘است ّإ ولٖ اغل چْل ٍ چْاض
لاًَى اساسٖ(هػَب زض  25آشضهاُ  1388هجلس 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
جوَْضٕ 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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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -5سزمایه گذاری درسایز اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب
سطمایه گصاضی زض اوضاق بهازاض با زضآمس ثابت یا علی الحساب به تفکیک به ضطح ظیط است:
1394/04/31
نام اوراق
ضطکت واسط مالی آشض(صپاضس)
اوضاق اجاضه فوالزکاوه جنوب کیص(شصکاوه)
ضطکت واسط مالی مهط(صمپنا)
اجاضه ضایتل -2سه ماهه  22زضصس
اجاضه ضایتل ماهانه  20زضصس
اوضاق مطابحه مگا موتوض(شصمگا)
اجاضه مپنا سه ماهه  20زضصس

تاضید سطضسیس

نطخ سوز

1396/02/07
1397/06/31
1396/07/29
1397/12/18
1396/10/22
1395/10/22
1396/07/29

20
20
20
22
20
20
20

اضظش اسمی
ضیال
13,001,034,800
11,550,220,500
20,002,520,000
22,093,192,550
3,450,462,305
15,708,935,394
10,001,260,000
95,807,625,549

1393/07/30

سوز متعلقه
ضیال
1,398,401,669
501,549,135
90,164,753
579,864,571
18,681,461
82,087,263
327,670,133
2,670,748,852

سوز و ظیان ناضی اظ تغییط قیمت اوضاق مطاضکت
جمع

ذالص اضظش فطوش ضیال زضصس به کل زاضاییها
14,399,436,469
12,051,769,635
20,092,684,753
22,673,057,121
3,469,143,766
15,791,022,657
10,328,930,133
98,806,044,534
293,079,851
99,099,124,385

 -6حسابهای دریافتنی
حسابهای زضیافتنی به تفکیک به ضطح ظیطاست:

سوز زضیافتنی سپطزه نعز بانک ضهط
سوز زضیافتنی سپطزه نعز بانک ملت
جمع

تنعیل نطسه
ضیال
16,828,845
15,267,437
32,096,282

نطخ تنعیل
زضصس
20
20

1394/04/31
مبلغ تنعیل ضسه
ضیال
()8,295
()4,182
()12,477
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تنعیل ضسه
ضیال
16,820,550
15,263,255
32,083,805

1393/07/30
تنعیل ضسه
ضیال
3,951,529
676,777
4,628,306

12.49%
10.45%
17.43%
19.67%
3.01%
13.70%
8.96%
85.71%

ذالص اضظش فطوش
ضیال
52,689,734,086
9,970,613,097
0
0
0
0
62,660,347,183
()50,265,200
62,610,081,983

صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -7سایزداراییها
سـایط زاضاییها ضامـل آن برص اظ مراضج تأسیس صنسوق و بطگعاضی مجامع وآبونمان نطم افـعاض صـــنسوق میباضس که تا تاضیـد تـطاظنامـه مستهلک نطسه وبه عنوان زاضایی به سالهای آتی منتقل میضوز .بط اساس مازه  37اساسنامه
مراضج تاسیس طی زوضه فعالیت صنسوق یا ظطف مست  5سال هط کــــسام کمتط باضس به صوضت ضوظانه مستهلک ضسه و مراضج بطگعاضی مجامع نیع پس اظ تطکــیل مجمع اظ محل زاضاییهای صنسوق پطزاذت وظطف مست یکـــسال
یا تا پایان زوضه فعالیت صنسوق هط کسام کمتط باضس ،به طوض ضوظانه مستهلک می ضوز.
1393/07/30

1394/04/31

آبونمان نطم افعاض صنسوق

مانسه زض ابتسای زوضه
ضیال
372,821,950

مراضج اضافه ضسه طی زوضه
ضیال
0

استهالک زوضه مالی
ضیال
323,001,375

مانسه زضپایان زوضه مالی
ضیال
49,820,575

مانسه زض پایان زوضه مالی
ضیال
372,821,950

جمع

372,821,950

0

323,001,375

49,820,575

372,821,950

 -8موجودی نقد
موجوزی نقس صنسوق زضتاضید تطاظنامه به ضطح ظیط است:

بانک ضهط ضعبه زضبنس700792127220-
بانک ملت ضعبه کاضگعاضی مفیس5107747476-
جمع

1394/04/31
ضیال
16,025,668,072
70,824,025

1393/07/30
ضیال
825,588
19,944,821

16,096,492,097

20,770,409

 -9جاری کارگزاران
جاضی کاضگعاضان مطبوط به ضطکت کاضگعاضی مفیس بوزه که به ضطح ظیط می باضس.

1394/04/31

ضطکت کاضگعاضی مفیس
جمع

1393/07/30

مانسه بسهکاض
زض پایان سال

گطزش
بسهکاض طی سال

گطزش
بستانکاض طی سال

مانسه
زض پایان سال

مانسه بسهکاض
زض پایان سال

0

336,353,026,319

343,457,432,146

()7,104,405,827

0

0

336,353,026,319

343,457,432,146

()7,104,405,827

0
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صندوق سسمایه گرازی ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صوزتهای مالی
دوزه مالی نه ماهه منتهی به تازیخ  31تیس ماه 1394

 -10بدهی به ازکان صندوق
بدهی به ازکان صندوق دز تازیخ تساشنامه به شسح شیس است:

مدیس
متولی
حسابسس

1394/04/31
زیال
240,541,681
73,743,021
27,517,770

1393/07/30
زیال
69,171,268
36,246,574
16,530,550

جمع

341,802,472

121,948,392

-10بدهی به سزمایه گذاران
بدهی به سزمایه گذاران متشکل اس اقالم سیز است :
1394/01/31

1393/07/30

زیال

زیال

بابت دزخواست صدوز

13,515,850,612

0

بابت دزخواست ابطال

2,107,594,276

0

0

0

15,623,444,888

0

بابت تفاوت مبلغ وازیصی با صدوز

 -11سایس حسابهای پسداختنی وذخایس
سایس حسابهای پسداختنی وذخایس دز تازیخ تساشنامه به شسح شیس می باشد:

ذخیسه تصفیه
مالیات تکلیفی
سایس
جمع

1394/04/31

1393/07/30

زیال
79,190,809
0
0

زیال
8,489,592
12,000,000
4

79,190,809

20,489,596

 -12خالص دازاییها
خالص دازاییها دز تازیخ تساشنامه به تفکیک واحدهای سسمایه گرازی عادی وممتاش به شسح ذیل می باشد:
1394/04/31
واحدهای سسمایه گرازی عادی
واحدهای سسمایه گرازی ممتاش
جمع

1393/07/30

تعداد
65,317
10,000

زیال
79,896,554,388
12,232,122,478

تعداد
50,502
10,000

زیال
52,475,156,145
10,390,708,515

75,317

92,128,676,866

60,502

62,865,864,660
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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداضتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -13سود (سیان) فزوش اوراق بهادار
دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

منتهی به 1393/07/30

زیال
سود(شیان) ناضي اش فسوش اوزاق مطازکت

13-1

سود(شیان) ناضي اش فسوش سهام

13-2

1,231,973,475
977,664

6,192,000
0

1,232,951,139

6,192,000

 -13-1سود (سیان) ناضی اس فزوش اوراق مطارکت به ضزح سیز است:

دوره مالی  2ماهه و  5روسه
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/04/31

1

اجازه زایتل ماهانه  20دزصد

49,900

بهای فسوش
زیال
49,900,000,000

زدیف

تعداد

اوزاق مطازکت

2

اجازه زایتل -2سه ماهه  22دزصد

12,000

12,008,869,528

3

اجازه ماهان 2سه ماهه  20دزصد ( ماهان) 2

5,000

5,000,000,000

اوزاق مطازکت گلگهس  3ماهه %20

29,000

29,934,206,330

اوزاق مطازکت میدکو ماهانه 20%

4,000

4,000,000,000

ضسکت واسط مالي آذز(صپازس)

37,000

37,664,090,000

مسابحه مگاموتوز  3ماهه  20دزصد

37,000

37,339,691,328
175,846,857,186

ازشش دفتسی
زیال

کازمصد
زیال

49,906,294,790
12,000,000,000
5,000,630,000
29,605,714,851
4,000,504,000
37,002,945,200
37,069,004,727
174,585,093,568

8,682,600
2,089,541
870,000
5,208,548
696,000
5,746,349
6,497,105
29,790,143

منتهی به 1393/07/30
مالیات
زیال
0
0
0
0
0
0
0

0

سود (شیان) فسوش
زیال

سود(شیان) فسوش
زیال

()14,977,390
6,779,987
()1,500,000
323,282,931
()1,200,000
655,398,451
264,189,496
1,231,973,475

6,192,000
0
0
0
0
0
0
6,192,000

 -13-2سود (سیان) ناضی اس فزوش سهام به ضزح سیز است:
دوره مالی  2ماهه و  5روسه

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/04/31
زدیف

سهام
سسمایه گرازی توسعه صنایع سیمان

1

تعداد

بهای فسوش

ازشش دفتسی

کازمصد

مالیات

سود (شیان) فسوش

منتهی به 1393/07/30
سود(شیان) فسوش

25,000

39,000,000

()37,658,700
()37,658,700

()168,636
()168,636

()195,000
()195,000

977,664
977,664

0
0

39,000,000

 -14سود (سیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

منتهی به 1393/07/30

زیال

زیال

اوزاق بهاداز با دزآمد ثابت

343,345,053

()59,553,200

جمع

343,345,053

)(59,553,200
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صندوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداضتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -15سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوزاق بهاداز با دزآمد ثابت یا علي الحساب ضامل سود اوزاق مطازکت وسود سپسده بانکي به ضسح ذیل مي باضد:

15-1
15-2

سود اوزاق مطازکت
سود سپسده بانکي
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

منتهی به 1393/07/30

زیال
13,399,190,500
414,746,882
13,813,937,382

زیال
1,853,695,708
520,240,492
2,373,936,200

 -15-1سود (شیان) ناضي اش فسوش اوزاق مطازکت به ضسح شیس است:

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1394/04/31

سوداوزاق بادزآمد ثابت فسابوزسي صپازس
سوداوزاق اجازه فوالد کاوه جنوب کیص
سود اوزاق مطازکت اجازه زایتل ماهانه  20دزصد
سود اوزاق مطازکت ضسکت واسط مالي مهس(صمپنا)
سود اوزاق مطازکت اوزاق مطازکت گلگهس
سود اوزاق مطازکت اجازه ماهان
سود اوزاق مطازکت مسابحه مگاموتوز
سود اوزاق مطازکت اوزاق مطازکت میدکو ماهانه 20%
سود اوزاق مطازکت اجازه زایتل -2سه ماهه  22دزصد
جمع

تازید سسمایه گرازی

تازید سسزسید

1393/06/16
1393/07/15
1393/06/30
1392/10/30
1393/02/15
1393/06/25
1393/10/22
1393/01/24
1393/12/18

1396/02/07
1397/06/31
1396/10/22
1396/07/29
1396/02/16
1394/06/01
1395/10/22
1397/01/25
1397/12/18

منتهی به 1393/07/30

مبلغ اسمي

نسخ سود

سود

سود

زیال

دزصد

زیال

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

20
20
20
20
20
20
20
20
22

4,428,290,400
2,012,220,594
1,121,400,302
1,627,371,838
789,010,572
136,839,967
2,277,175,896
43,734,845
963,146,086
13,399,190,500

1,621,174,830
170,613,097
61,907,781
0
0
0
0
0
0
1,853,695,708

 -15-2سود سپسده بانکي به ضسح شیس مي باضد:

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

دوره مالی ضص ماهه منتهی به 1394/01/31
سود سپسده -بانک ضهس
سود سپسده بانک-ملت
جمع
هصینه تنصیل
سود ذالص

تازید سسمایه گرازی
1393/05/11
1393/06/30

تازید سسزسید
کوتاه مدت
کوتاه مدت

نسخ سود
18
10

13

منتهی به 1393/07/30

سود

سود

316,819,887

519,565,555

97,993,503
414,813,390
()66,508
414,746,882

677,071
520,242,626
()2,134
520,240,492

صنذوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -16هشینه کارمشد ارکان
ّشیٌِ کارهشد ارکاى بِ شزح سیزاست :

هدیز صٌدٍق
هتَلی
حسابزس
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

روسه منتهی به 1393/07/30

ریال
625,892,651
202,794,350
80,809,453

ریال
69,171,268
36,246,574
16,530,550

909,496,454

121,948,392

 -17سایز هشینهها

ّشیٌِ آبًَواى
ّشیٌِ تصفیِ
ّشیٌِ هالی
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

روسه منتهی به 1393/07/30

ریال
323,001,375
70,701,217
37,000

ریال

59,178,050
8,489,592
0

393,739,592

67,667,642

 -18تعذیالت

تعدیالت ًاشی اس صدٍر ٍاحدّای سزهایِ گذاری
تعدیالت ًاشی اس ابطال ٍاحدّای سزهایِ گذاری
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی  2ماهه و  5روسه

منتهی به 1394/04/31

روسه منتهی به 1393/07/30

ریال

ریال

56,000,390,163
()55,639,575,485

285,034,241
()52,128,547

360,814,678

232,905,694

 -19تعهذات و بذهیهای احتمالی

در تارید تزاسًاهِ صٌدٍق ّیچ گًَِ بدّی احتوالی ًدارد.
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صنذوق سزمایه گذاری ثابت حامی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  31تیز ماه 1394

 -20سزمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صنذوق

دوره مالی شش ماهه منتهی به 1394/01/31
ًام

ًَع ٍابستگی

شزکت کارگشاری هفید

هدیز صٌدٍق

ّادی هْزی

هَسس

رحین صادقی دهٌِ

هدیز سزهایِ گذاری

هحودرضا گل دٍست

هدیز سزهایِ گذاری

رضا ابزاّیوی قلعِ حسي

هدیز سزهایِ گذاری

ًَع ٍاحدّای سزهایِ گذاری
سْام هوتاس

تعداد ٍاحدّای سزهایِ
گذاری
9,900

سْام عادی

0

سْام هوتاس

100

سْام عادی

0

سْام هوتاس

0

سْام عادی

50

سْام هوتاس

0

سْام عادی

50

سْام هوتاس

0

سْام عادی

70

جمع

10,170

درصد تولک
13.14%
0.00%
0.13%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
0.07%
0.00%
0.09%
13.50%

 -21معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صنذوق

طزف هعاهلِ
شزکت کارگشاری هفید

ًَع ٍابستگی

هَضَع هعاهلِ

ارسش هعاهلِ-ریال

هاًدُ طلب (بدّی )-ریال

هدیز صٌدٍق

ذزید ٍ فزٍش اٍراق بْادار

679,810,458,461

()7,104,405,827

 -22رویذادهای بعذ اس تاریخ تزاسنامه

در دٍرُ بعد اس تارید تزاسًاهِ تا تارید تصَیب صَرتْای هالی ،رٍیداد با اّویتی کِ هستلشم تعدیل اقالم صَرتْای هالی ٍ یا افشا در
یادداشتْای ّوزاُ باشد ،رخ ًدادُ است.
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