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 افكمشتزک  مجمع عمومی صندوق سزمایه گذاری

 با سالم؛

اساسٌاهِ  54هادُ  7کِ در اجزای هفاد بٌذ  29/12/1393 هٌتْی بِ سال هالیبِ هزبَط  افكبِ پیَست غَرتْای هالی غٌذٍق سزهایِ گذاری 

 .گزددتْیِ گزدیذُ بِ ضزح سیز تمذین هیهذارن ٍ اطالعات هَجَد در خػَظ عولیات غٌذٍق  سَابك،غٌذٍق بز اساس 

                                                                                                                                                   

  2         خالع دارایی ّاغَرت                                                                                                                  

           3غَرت سَد ٍ سیاى 

          3گزدش خالع دارایی ّا 

 یادداضت ّای تَضیحی: 

 4    اطالعات کلی غٌذٍق    .1

 4سزهایِ گذاری       ارکاى غٌذٍق  .2

 5هبٌای تْیِ غَرتْای هالی        .3

 5-7  خالغِ اّن رٍیِ ّای حسابذاری      .4

 8-19                      یادداضت ّای هزبَط بِ الالم هٌذرج در غَرتْای هالی ٍ سایز اطالعات هالی .5

ی ایي غَرتْای هالی در چارچَب استاًذاردّای حسابذاری ٍ با تَجِ بِ لَاًیي ٍ همزرات ساسهاى بَرس ٍ اٍراق بْادار در رابطِ با غٌذٍق ّا

بز ایي باٍر است کِ ایي غَرتْای هالی بزای ارائِ تػَیزی رٍضي ٍ  افكهذیزیت غٌذٍق سزهایِ گذاری . سزهایِ گذاری تْیِ گزدیذُ است

اس ٍضعیت ٍ عولکزد هالی غٌذٍق، در بزگیزًذُ ّوِ اطالعات هزبَط بِ غٌذٍق، ّواٌّگ با ٍالعیت ّای هَجَد ٍ اثزات آًْا در هٌػفاًِ 

ٍ بِ ًحَُ درست ٍ بِ گًَِ کافی در ایي غَرتْای هالی افطاء  هی باضذ ،آیٌذُ کِ بِ غَرت هعمَل در هَلعیت کًٌَی هی تَاى پیص بیٌی ًوَد

 .گزدیذُ اًذ

 .بِ تاییذ ارکاى سیز در غٌذٍق رسیذُ است 31/01/1394 ای هالی حاضز در تاریخغَرتِ
 

 اهضاء  ًوایٌذُ  ضخع حمَلی  ارکاى غٌذٍق

   علی گطادُ فکز  سزهایِ ٍ داًصضزکت کارگشاری   غٌذٍقهذیز 

   اهیز تمی خاى تجزیطی  ضزکت هطاٍر سزهایِ گذاری آرهاى آتی  هتَلی غٌذٍق
 

 

 

 ضوارُ غفحِ



صنذوق سزمایه گذاری مشتزک افك

صورت خالص دارایی ها 

1393 اسفنذ ماه 29در تاریخ  

زيالزيال:دارایی ها

548,265,403,42639,465,210,027

61,921,065212,246,341

7947,168,835388,291,868

812,886,99620,145,989

942,396,097150,000,000

1000

49,269,776,41940,235,894,225

:بذهی ها

11(596,422,048)(9,711,122,019)

12(13,684,485)(304,929,859)

13(435,806,026)(135,462,723)

14(247,734,671)(3,434,490)

(10,154,949,091)(1,293,647,230)جمع بدهی ها 

1547,976,129,18930,080,945,134خالص دارایی ها

822,8481,014,569خالص دازايی های هس واحد سسمايه گرازی

سايس حساب های دزيافتنی

1393/12/29 1392/12/29 يادداشت

سسمايه گرازی دز سهام و حق تقدم

سسمايه گرازی دز سپسده و گواهی سپسده بانکی 

حسابهای دزيافتنی

موجودی نقد

سايس دازايی ها

.یاداشتهای توضیحی همزاه، بخش جذائی ناپذیز صورتهای مالی می باشذ

سايس حسابهای پسداختنی و ذخايس

جمع دازايی ها

جازی کازگزازان

بدهی به سسمايه گرازان

بدهی به ازکان صندوق
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

صورت سود و سیان و گزدش خالص دارایی ها

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

ريالريال:درآمدها
16(3,714,267,299)583,149,213
17(6,089,541,541)(538,350,361)
184,334,244,969317,391,056
199,212,908153,789,946
2095,330,34429,468,962

(5,365,020,619)545,448,816

21(1,745,700,068)(127,795,048)
22(706,683,823)(40,922,576)

(2,452,383,891)(168,717,624)
(7,817,404,510)376,731,1928,681,242,311                

ريالتعداد واحدهای سزمايه گذاریيادداشت

30,080,945,13500
25,589,000,00029,64929,649,000,000واحدهای سزمايه گذاری صادر شده 
00(5,001,000,000)واحدهای سزمايه گذاری ابطال شده

0376,731,192(7,817,404,510)خالص دوره(سيان  )سود 
055,213,943(428,582,582)23تعديالت 

42,422,958,04329,64930,080,945,135

42,422,958,043
58,305

=

1392/12/29 روسه منتهی به 22 ماه و 2دوره مالی 

هشينه کارمشد ارکان

822,848

1393/12/29

ريال
تعداد واحدهای 

سزمايه گذاری

29,649
34,508

58,305

(5,852)

اول دوره (واحدهای سزمايه گذاری )خالص دارايی ها 

0
0

خالص (سیان)سود 

 روسه منتهی به 22 ماه و 2دوره مالی 

1392/12/29 يادداشت

فزوش اوراق بهادار (سيان)سود 
تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار(سيان )سود 

جمع هشینه ها

سايز هشينه ها

:هشینه ها

صورت گزدش خالص دارایی ها

1393/12/29

جمع درآمدها

سودسهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

سايز درآمدها
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افكرٕ هشتزک صٌذٍق سزهاِٗ گذا  

ٕ هال ٕصَرتْا ّوزاُ ّٕا ٗادداشت  

1393هاُ  اسفٌذ 29بِ تارٗخ   هٌتْٖ سال هالٖبزإ   
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 اعالػات ولٖ غٌسٍق

 تارٗخچِ فعال٘ت -1-1

تحت ضوارُ  08/10/1392زر تارٗد  وِ غٌسٍلٖ تا سزهاِٗ تاس زر اًساسُ وَچه هحسَب هٖ ضَز، افكهطتزن  غٌسٍق سزهاِٗ گذارٕ 

تحت ضوارُ  22/10/1392زر تارٗد  سسات غ٘ز تجارٕ ٍ ّوچٌ٘يهؤًشز هزجغ ثثت ضزوتْا ٍ   14003814237تا ضٌاسِ هلٖ  33098

آٍرٕ سزهاِٗ ّسف اس تطى٘ل اٗي غٌسٍق، جوغ . ستا ٍ ضزٍع تِ فؼال٘ت ًوَزُ ًشز ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار تِ ثثت رس٘سُ  11220

 ضَزهٖتا تَجِ تِ پذٗزش رٗسه هَرز لثَل، تالش . اٗي سثس است گذاراى ٍ تطى٘ل سثسٕ اس زاراٖٗ ّإ هالٖ ٍ هسٗزٗتاس سزهاِٗ 

ّإ تاًىٖ ٍ ول٘ٔ اٍراق تْازارٕ وِ هجَس  زر سپززُ تزإ ً٘ل تِ اٗي ّسف، غٌسٍق . اِٗ گذاراى گزززت٘طتزٗي تاسزّٖ هوىي ًػ٘ة سزم

هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ . ًواٗسهٖ سزهاِٗ گذارٕز ّا تَسظ زٍلت ٗا تاًه هزوشٕ جوَْرٕ اسالهٖ اٗزاى ٗا سثا غازر ضسُ تاش اًتطار آى

هَرخ  253636/121ضوارُ ُ فؼال٘ت ساسهاى تَرس ٍ اٍراق تْازار ب عثك هجَس تأس٘س ٍ .است ضوسٖ سال سِ اساسٌاهِ،( 5)هَجة هازُ 

، 231پالن  حافظ،ذ٘اتاى  ،تْزاىهزوش اغلٖ غٌسٍق زر  .استاػالم ضسُ 07/10/1395، پاٗاى هست فؼال٘ت اٗي غٌسٍق 07/11/1392

 .است عثمِ اٍل

 اطالع رساًٖ -2-1             

تارًوإ غٌسٍق تِ آزرس  اساسٌاهِ زر 54هغاتك تا هازُ  افكگذارٕ غٌسٍق سزهاِٗفؼال٘ت ولِ٘ اعالػات هزتثظ تا 

www.ofoghfund.com زرج گززٗسُ است. 

 ارکاى صٌذٍق سزهاِٗ گذارٕ .1

 :اس ارواى سٗز تطى٘ل ضسُ است ضَزٕوِ اس اٗي تِ تؼس غٌسٍق ًاه٘سُ م افك گذارٕغٌسٍق سزهاِٗ 

هوتاس تِ ضزعٖ وِ  گذارُٕزّإ سزهإٍاحزارًسگاى  .ضَزگذارٕ  هوتاس تطى٘ل هٖاجتواع زارًسگاى ٍاحسّإ سزهاِٗ هجوغ غٌسٍق، اس

زر تارٗد تزاسًاهِ زارًسگاى ٍاحسّإ . ر هجوغ تزذَرزارًسزرغس اس ول ٍاحسّإ هوتاس را زر اذت٘ار زاضتِ تاضٌس، اس حك رإٔ ز 5حسالل 

 :حك رإٔ تَزُ اًس ضاهل اضراظ سٗز است ٕهوتاسٕ وِ زارا گذارٕسزهاِٗ

 زرغس ٍاحسّإ تحت توله تؼساز ٍاحسّإ هوتاس تحت توله ًام زارًسگاى ٍاحسّإ هوتاس رزٗف

 %9/99 999 سزهاِٗ ٍ زاًصضزوت وارگشارٕ  1

 %1/0 1 ساٗزٗي 2

 %100 1000 جوغ

 10102731291تا ضٌاسِ هلٖ  232106تا ضوارُ ثثت   26/07/1383 است وِ زر تارٗدسزهاِٗ ٍ زاًص وارگشارٕ زٗز غٌسٍق، ضزوت م

، واهزاى غالح ذ٘اتاى ،ذ٘اتاى حافظ ،تْزاى ًطاًٖ هسٗز ػثارت است اس. تِ ثثت رس٘سُ است تْزاى ًشز هزجغ ثثت ضزوتْإ ضْزستاى

 .عثمِ زٍم، 20پالن 
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تا ضٌاسِ  297632تِ ضوارُ ثثت  04/12/1389است وِ زر تارٗد ( سْاهٖ ذاظ) ضزوت هطاٍر سزهاِٗ گذارٕ آرهاى آتٖهتَلٖ غٌسٍق، 

 -خ ٍل٘ؼػز -تْزاىست اس ا ًطاًٖ هتَلٖ ػثارت. ّإ ضْزستاى تْزاى تِ ثثت رس٘سُ است ًشز هزجغ ثثت ضزوت  10220484352هلٖ 

 .1702ٍاحس   -ساذتواى سپْز ساػٖ -تِ پارن ساػًٖزس٘سُ 

تا ضٌاسِ هلٖ  15430تا ضوارُ ثثت  21/03/1382است وِ زر تارٗد  آتِ٘ ًگزٍ ذسهات  حساتزس غٌسٍق، هؤسسٔ حساتزسٖ

  -ذ٘اتاى ذزهطْز  -تْزاىست اس ا ًطاًٖ حساتزس ػثارت. ّإ ضْزستاى تْزاى تِ ثثت رس٘سُ است ًشز هزجغ ثثت ضزوت  10100569324

 .20ٍاحس   -1پالن  -وَچِ ضطن -ذ٘اتاى ػزتؼلٖ

 هبٌإ تِْ٘ صَرتْإ هالٖ .2

 .هالٖ تِْ٘ ضسُ است ٕ ارسضْإ جارٕ زر پاٗاى زٍرُغَرتْإ هالٖ غٌسٍق اساساً تز هثٌا  

 خالصِ اّن رٍِٗ ّإ حسابذارٕ .3

 ّا گذارٕسزهاِٗ -1-4             

زر اٍراق تْازار ضاهل سْام ٍ ساٗز اًَاع اٍراق تْازار زر ٌّگام تحػ٘ل تِ تْإ توام ضسُ ثثت ٍ زر اًساسُ گ٘زٕ ّإ تؼسٕ  گذارُٕسزهإ 

هػَب  "گذارُٕسزهإًحَُ تؼ٘٘ي ل٘وت ذزٗس ٍ فزٍش اٍراق تْازار زر غٌسٍق ّإ "تِ ذالع ارسش فزٍش عثك زستَرالؼول 

 .ضَزٕم گ٘زُٕاٍراق تْازار اًساسّ٘أت هسٗزُ ساسهاى تَرس  30/11/1386

زر سْام ضزوت ّإ تَرسٖ ٗا فزاتَرسٖ تِ  گذارُٕسزهإ :گذارٕ در سْام شزکتْإ بَرسٖ ٗا فزابَرسٖسزهاِٗ -1-1-4

ذالع ارسش فزٍش سْام ػثارت است اس ارسش تاسار سْن زر پاٗاى رٍس ٗا ل٘وت تؼسٗل ضسُ سْن، . ضَزٕمذالع ارسش فزٍش هٌؼىس 

 .ت فزٍش سْاماهٌْإ وارهشز هؼاهالت ٍ هالٖ

زر غَرت  تَاًسهسٗز غٌسٍق هٖ "گذارُٕسزهإًحَُ تؼ٘٘ي ل٘وت ذزٗس ٍ فزٍش اٍراق تْازار زر غٌسٍق ّإ "تا تَجِ تِ زستَرالؼول 

زرغس افشاٗص ٗا واّص زّس ٍ ل٘وت تؼسٗل ضسُ را  20هستٌسات وافٖ ارسش سْن زر پاٗاى رٍس را تِ ه٘شاى حساوثز  ارائٍٔجَز ضَاّس ٍ 

 .هثٌإ هحاسثِ ذالع ارسش فزٍش لزار زّس

ذالع ارسش فزٍش اٍراق هطاروت زر ّز : گذارٕ در اٍراق هشارکت پذٗزفتِ شذُ در بَرس ٗا فزابَرسسزهاِٗ -2-1-4

 .گزززًْٕا هحاسثِ موسز وارهشز فزٍش اس ل٘وت تاسار آ رٍس تا
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  :در اٍراق هشارکت ٍ گَاّٖ سپزدُ باًکٖ غ٘ز بَرسٖ ٗا غ٘ز فزابَرسٖگذارٕ سزهاِٗ -3-1-4

 .ضَزٕذالع ارسش فزٍش اٍراق هطاروت غ٘ز تَرسٖ زر ّز رٍس هغاتك ساس ٍ وار تاسذزٗس آًْا تَسظ ضاهي، تؼ٘٘ي م

    :ّا گذارٕسزهاِٗدرآهذ حاصل اس  -2-4           

 زرآهس حاغل اس سَز سْام ضزوت ّا زر سهاى تػَٗة سَز هجوغ ػوَهٖ غاحثاى سْام ضزوتْإ سزهاِٗ پذٗز  :سَد سْام -1-2-4  

تزإ هحاسثِ . گزززٕارسش فؼلٖ هحاسثِ ٍ زر حساتْا هٌؼىس م تِ گذارُٕسزهإّوچٌ٘ي سَز سْام هتؼلك تِ غٌسٍق . ضَزٕمضٌاساٖٗ 

ارسش فؼلٖ سَز سْام تحمك ٗافتِ ٍ زرٗافت ًطسُ، هثلغ سَز زرٗافتٌٖ تا تَجِ تِ تزًاهِ سهاًثٌسٕ پززاذت سَز تَسظ ضزوت سزهاِٗ پذٗز 

ت٘ي  تفاٍت. ضَزٕمزرغس تٌشٗل  5ػالٍُ االًِ آذزٗي اٍراق هطاروت زٍلتٖ بهاُ، تا استفازُ اس ًزخ سَز ػلٖ الحساب س 8ٍ حساوثز ظزف 

 .ضَزٕمهسّا هٌظَر آٍ ارسش اسوٖ تا گذضت سهاى تِ حساب ساٗز زر ارسش تٌشٗل ضسُ

 هس ثاتت ٗا آسَز تضو٘ي ضسُ اٍراق تْازار تا زر: ثابت ٗا علٖ الحساب آهذسَد سپزدُ باًکٖ ٍ اٍراق بْادار با در -2-2-4

ّوچٌ٘ي . ضَزٕمضٌاساٖٗ  گذارُٕسزهإػلٖ الحساب، سپززُ ٍ گَاّٖ ّإ سپززُ تاًىٖ تز اساس هست سهاى ٍ تا تَجِ تِ هاًسُ اغل 

هثلغ هحاسثِ ضسُ . گزززٕسَز سپززُ تاًىٖ تِ عَر رٍساًِ تا تَجِ تِ ووتزٗي هاًسُ ٍجَُ زر حساب سپززُ ٍ ًزخ ػلٖ الحساب هحاسثِ م

تا زرآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب، سپززُ ٍ گَاّٖ ّإ سپززُ تاًىٖ تا استفازُ اس ًزخ سَز ّواى اٍراق ٍ تا زر ًظز گزفتي  سَز اٍراق تْازار

 .ضَزٕمهٌؼىس  گذارُٕسزهإهست تالٖ هاًسُ تا زرٗافت سَز تا ّواى ًزخ لثلٖ تٌشٗل ضسُ ٍ زر حساب ّإ غٌسٍق 

 :تصفٍِ٘ هحاسبِ کارهشد ارکاى  -3-4            

 :ضَزٕمتِ غَرت رٍساًِ تِ ضزح جسٍل سٗز هحاسثِ ٍ زر حساب ّا ثثت  گذارُٕسزهإوارهشز ارواى ٍ تػفِ٘ غٌسٍق        

 شزح ًحَٓ هحاسبٔ ّشٌِٗ عٌَاى ّشٌِٗ

ارائٔ ه٘لَ٘ى رٗال تا  250ًَٗسٖ اٍلِ٘ حساوثز تا هثلغ  ضسُ زر پذٗزُ س ٍجَُ جذبا 006/0هؼازل  ّإ تأس٘س ّشٌِٗ

 .هسارن هثثتِ تا تػَٗة هجوغ غٌسٍق
هسارن هثثتِ تا  ارائٔسال هالٖ تا  ه٘لَ٘ى رٗال تزإ تزگشارٕ هجاهغ زر عَل ٗه 5حساوثز تا هثلغ  ّإ تزگشارٕ هجاهغ غٌسٍق ّشٌِٗ

 .تػَٗة هجوغ غٌسٍق
اس ارسش رٍساًِ  003/0زرغس اس ارسش رٍساًِ سْام ٍ حك تمسم تحت توله غٌسٍق تؼالٍُ  2ساالًِ  وارهشز هسٗز

 ٓىاالتفاٍت رٍس زرغس اس هاتِ 10ٍ  3-2-2اٍراق تْازار تازرآهس ثاتت تحت توله غٌسٍق هَضَع تٌس

ّا ٗا هؤسسات هالٖ ٍ اػتثارٕ ًسثت تِ  گذارٕ زر تاًه الحساب زرٗافتٌٖ ًاضٖ اس سپززُ سَز ػلٖ

 . زر سهاى افتتاح سپززُ  الحساب زرٗافتٌٖ ّواى ًَع سپززُ تاالتزٗي سَز ػلٖ

ه٘لَ٘ى رٗال ٍ  20ٍ حسالل  ّإ غٌسٍق اس هتَسظ رٍسأً ارسش ذالع زاراٖٗ 005/0 ساالًِ وارهشز هتَلٖ

 .ه٘لَ٘ى رٗال  152رثحسان
 .ه٘لَ٘ى رٗال  40ساالًِ هثلغ ثاتت  الشحؤ حساتزس حك

 

 

 

 



افكرٕ هشتزک صٌذٍق سزهاِٗ گذا  

ٕ هال ٕصَرتْا ّوزاُ ّٕا ٗادداشت  

1393هاُ  اسفٌذ 29بِ تارٗخ   هٌتْٖ سال هالٖبزإ   
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 بذّٖ بِ ارکاى صٌذٍق -4-4      

تالٖ هاًسُ وارهشز ارواى   .لاتل پززاذت است  %90 ه٘شاىهاُ ٗه تار تا  سِّز  هتَلٖ ٍ اساسٌاهِ، وارهشز هسٗز 52هازُ  3تا تَجِ تِ تثػزُ  

 .ضَزٕمتِ ػٌَاى تؼْس غٌسٍق تِ ارواى زر حساب ّا هٌؼىس 

 هخارج تأه٘ي هالٖ  -5-4

ٍ زر زٍرُ  گ٘ززٕم تزهالٖ ٍ اػتثارٕ ٍ ذزٗس لسغٖ سْام هرارج تأه٘ي هالٖ را زر  هؤسساتسَز ٍ وارهشز تسْ٘الت زرٗافتٖ اس تاًه ّا،  

 .ضَزٕمٍلَع تِ ػٌَاى ّشٌِٗ ضٌاساٖٗ 

 تعذٗالت ًاشٖ اس تفاٍت ل٘وت صذٍر ٍ ابطال -6-4

هحاسثِ ل٘وت غسٍر تزإ . اٗجاز هٖ ضَز گذارُٕسزهإتؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زر ًحَُ هحاسثِ ل٘وت غسٍر ٍ اتغال ٍاحسّإ  ىإ 

ّوچٌ٘ي تزإ هحاسثِ  .ضَزٕم هالٖ اضافِ ّإٕرسش ذزٗس زارإاوارهشز پززاذتٖ تاتت تحػ٘ل زاراٖٗ هالٖ تِ  گذارُٕسزهإاحسّإ ٍ

 .گزززٕوسز م گذارُٕسزهإغٌسٍق  هالٖ ّإٕزارإوارهشز هؼاهالت ٍ هال٘ات اس ل٘وت فزٍش  گذارُٕإسزمل٘وت اتغال ٍاحسّإ 

 گذارُٕسزهإغٌسٍق تزاتز تا ل٘وت اتغال ٍاحسّإ  گذارُٕسزهإٍاحسّإ اساسٌاهِ غٌسٍق ارسش رٍس  13 اٌٗىِ تز عثك هازُ تِ ًظز

؛ لذا تفاٍت ل٘وت غسٍر ٍ اتغال ٍاحسّإ  ضَزٕمٍ ارائِ  گ٘زُٕتِ ارسش رٍس اًساسغٌسٍق زر تزاسًاهِ  ّإٕاست، تِ زل٘ل آًىِ زارإ

 .ضَزٕمتحت ػٌَاى تؼسٗالت ًاضٖ اس ل٘وت غسٍر ٍ اتغال هٌؼىس  گذارُٕسزهإ

 

 

 

 شزح ًحَٓ هحاسبٔ ّشٌِٗ ّشٌِٗعٌَاى 

  .تاضس ّإ غٌسٍق زر آغاس زٍرٓ اٍلِ٘ تػفِ٘ هٖ ارسش ذالع زاراٖٗ 003/0هؼازل وارهشز تػف٘ٔ غٌسٍق تزإ هسٗز

ّا عثك  ّإ هذوَر، هطزٍط تزاٌٗىِ ػضَٗت زر اٗي واًَى هؼازل هثلغ تؼ٘٘ي ضسُ تَسظ واًَى ّا حك پذٗزش ٍ ػضَٗت زر واًَى

 .اجثارٕ تاضس ٗا ػضَٗت تِ تػَٗة هجوغ غٌسٍق تزسسهمزرات 

 

 

 

 

افشار، تارًوا ٍ  ّإ زستزسٖ تِ ًزم ّشٌِٗ

 ذسهات پطت٘ثاًٖ آًْا

ّإ پطت٘ثاًٖ آًْا ساالًِ تا  اًساسٕ تارًوإ آى ٍ ّشٌِٗ افشار غٌسٍق، ًػة ٍ راُ زستزسٖ تِ ًزم ّشٌٗٔ

 . ٗة هجوغ غٌسٍقه٘لَ٘ى رٗال تا ارائٔ هسارن هثثتِ ٍ تا تػ200َسمف



صىذيق سزمایٍ گذاری مشتزک افك

یادداشت َای َمزاٌ صًرتُای مالی

1393 اسفىذ ماٌ 29بزای سال مالی مىتُی بٍ تاریخ 

سزمایٍ گذاری در سُام5-

درصذ بٍ کل دارایی َاخالص ارسش فزيشبُای تمام شذٌدرصذ بٍ کل دارایی َاخالص ارسش فزيشبُای تمام شذٌصىعت

ريالريالريالريال

0005,054,851,229        4,845,026,33412.04

0002,798,424,563        2,725,958,2536.77

0001,088,866,296        1,072,449,7562.67

000841,769,560           919,657,3052.29

3,118,604,8732,518,297,3010.053,153,937,931        3,158,263,5817.85

5,452,394,1364,652,428,7689.4000

586,254,540169,965,9540.3000

3,529,373,0292,995,272,2876.11,633,664,728        1,548,896,1503.85

462,938,957499,407,6651.0-                          00

2,988,343,5602,961,014,3786.0-                          00

3,982,627,8323,033,461,1506.22,965,283,073        2,578,788,3756.41

803,417,695541,188,0761.11,935,549,417        2,085,756,0835.18

4,205,475,73210.45        000.04,190,243,996مًاد ي محصًالت داريیی

3,850,664,6979.57        1,105,017,411666,295,5751.43,702,345,025فلشات اساسی

3,662,202,1399.10        5,134,441,7223,900,051,2267.93,655,970,032محصًالت غذایی ي آشاميذوی بٍ جش لىذ ي شكز

1,720,313,9224.28        5,288,907,7354,641,027,3099.41,788,751,269خذمات فىی ي مُىذسی

000.0000سزهايِ گذاری تَسعِ صٌايع سیواى

2-00.01,377,050,984        1,525,458,8913.79

000.0888,798,623           865,006,5402.15

1,491,791,4231,574,792,9023.2000

1,725,873,0391,745,153,6833.5000

5,413,047,6165,544,969,95711.3836,116,853           654,693,1651.63

1,477,905,7703.67        2,696,781,2222,212,998,0844.51,495,209,153بخار ي آب گزم, گاس, عزضٍ بزق

1,004,740,000794,881,6701.6000

000995,458,546           1,011,879,5042.51

835,459,196520,785,4021000

198,119,90382,832,7880.2733,579,099           797,508,3181.98

441,570,731399,150,0420.8000سایز محصًالت کاوی غيز فلشی

4,344,329,6014,480,318,1999.1000اوبًٌ ساسی امالک ي مستغالت

759,305,5121.89           000867,690,011سایز ياسطٍ گزی َای مالی

1,013,482,220742,942,6441.5000مخابزات 

4,182,753,4413,588,168,3677000ماشيه آالت ي تجُيشات

39,465,210,02798.08      55,800,269,88048,265,403,42692.940,003,560,388جمع

1392/12/29

تزاکتَر ساسی ايزاى

لیشيٌگ صٌعت

سزهايِ گذاری صٌذٍق باسًشستگي کشَری

حك تقذم هعادى ٍ فلشات

بزق هپٌا

شیشِ ٍ گاس

سزهايِ گذاری شاّذ

ساهیاد

سیواى تْزاى

تَسعِ صٌايع بْشْز

دارٍيي تاهیي

سزهايِ گذاری غذيز

باًك سیٌا

(حك تقذم)باًك سیٌا

باًك تجارت

:سزهايِ گذاری در سْام ٍ حك تقذم شزکتْای پذيزفتِ شذُ در بَرس يا فزابَرس بِ تفکیك صٌعت بِ شزح سيز است

فَالد هبارکِ اصفْاى

پاکشَ

هپٌا

محصًالت شيميایی

باوكُا ي مًسسات اعتباری

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

وام شزکت سزمایٍ پذیز

باًك پاسارگاد

پتزٍشیوي جن

ًفت ٍ گاس پارسیاى

پتزٍشیوي خلیج فارس

1393/12/29

باًك صادرات ايزاى

باًك هلت

سيمان، آَك ي گچ

رایاوٍ ي فعاليت َای يابستٍ بٍ آن

8

خًدري ي ساخت لطعات

هخابزات 

ايزاى خَدرٍ

استخزاج کاوٍ َای فلشی
سزهايِ گذاری تَسعِ هعادى ٍ فلشات 

پارس خَدرٍ

سايپا

ّوکاراى سیستن

تجارت الکتزًٍیك پارسیاى






صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال منتهی به تاریخ 

6-

1393/12/291392/12/29یادداشت

ریالریال

11,921,065212,246,341-6سزمایه گذاری در سپزده بانکی

1,921,065212,246,341

6-1-

مبلغدرصد به کل دارایی هامبلغ(درصد)نزخ سود تاریخ سزرسیدتاریخ سپزده گذارینوع سپزده
درصد به کل دارایی 

ها
درصدریالدرصدریال

1,921,0650.0039212,246,3410.24%10-1392/11/08کوتاه مدت0200950095009-كوتاه مدت

1,921,0650.0039212,246,3410.24

سزمایه گذاری در سپزده و گواهی سپزده بانکی

1392/12/29 1393/12/29

:سپزده گذاری نشد بانک دی به شزح سیز است
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

7-

1392/12/29
تنزیل شدهتنزیل شدهنزخ تنزیلتنزیل نشده

ريالريالريال

329,17070,900,812%329,89710سود دريافتنی سپزده تانکی
946,839,665317,391,056%992,605,74025سود دريافتنی سهام

992,935,637947,168,835388,291,868جمع

8-

مانذه در پايان دورهاستهالک دوره مالیمخارج اضافه ضذه طی دورهمانذه در اتتذای دوره

ريالريالريالريال

20,145,98907,258,75512,887,234مخارج تأسیس

(290)0200,000,000200,000,290مخارج نزم افشار و سايت

08,258,4008,258,36832مخارج تزگشاری مجامع

040,000,00039,999,98020مخارج کانون ها
20,145,989248,258,400255,517,39312,886,996جمع

9-
:موجودی نقذ صنذوق در تاريخ تزاسنامه ته ضزح سيز است

1393/12/291392/12/29

ريالريال

42,396,097150,000,000 نشد ضعثه حافظ تانک دی0100950095008حساب جاری ضماره 

42,396,097150,000,000

10-

:مانذه جاری ضزکت ها ته ضزح سيز می تاضذ

1393/12/291392/12/29

ريالريال

00ايزان خودرو

00

جاری کارگزاران-11

مانذه در پايان دورهگزدش تستانکارگزدش تذهکارمانذه در اتتذای دوره

ريالريالريالريال
9,711,122,019(118,051,574,482)108,936,874,511596,422,048

108,936,874,511596,422,048(118,051,574,482)9,711,122,019جمع

  ريال مزتوط ته ضزکت کارگشاری سزمايه و دانص  و در خصوظ596،422،048مانذه سزفصل جاری کارگشاران ته مثلغ  

تز اساس   .سايز دارايی ها ضامل آن تخص اس مخارج تأسیس صنذوق و تزگشاری مجامع می تاضذ که تا تاريخ تزاسنامه مستهلک نطذه و ته عنوان دارايی ته سال های آتی منتقل می ضود 

هشينه های .  اساسنامه  هشينه های تطکیل مجمع صنذوق ثثت ضذه و ظزف مذت يکسال يا تا پايان دوره فعالیت صنذوق هز کذام کمتز تاضذ، ته طور روسانه مستهلک می ضود37ماده 

تاسیس صنذوق نیش پس اس تصوية مجمع تا سقف مذکور در اعالمیه پذيزه نويسی يا امیذ نامه صنذوق اسمحل دارايی های صنذوق قاتل پزداخت است و توسط مذيز در حساتهای  

.صنذوق ثثت ضذه و ظزف مذت سه سال يا تا پايان دوره فعالیت صنذوق هز کذام کمتز تاضذ، ته طور روسانه  مستهلک می ضود

حسابهای دریافتنی 

کارگشاری سزمايه و دانص

:حساتهای دريافتنی تجاری ته تفکیک ته ضزح سيز است

1393/12/29

موجودی نقد

سایز دارایی ها

سایز حساب های دریافتنی

خزيذ و فزوش سهام می تاضذ
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صندوق سسمایه گرازی مشتسک افك

یادداشت های همساه صوزتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بسای سال مالی منتهی به تازیخ 

-12

1393/12/29 1392/12/29

سيالسيال
14,341,022301,030,000

(1,593,226)3,899,859

936,6890

13,684,485304,929,859

بدهی به ازکان صندوق 13-

1393/12/29 1392/12/29

سيالسيال

294,795,99056,830,819

80,742,48155,537,169

46,027,61516,938,043

14,239,9406,156,692حق الضحمه حسابشس

435,806,026135,462,723

سایس حسابهای پسداختنی و ذخایس14-

1393/12/29 1392/12/29

سيالسيال

200,000,0000رخیشه وشم افضاس

47,713,9023,434,490
20,7690

247,734,6713,434,490

خالص دازایی ها15-

سيال- مبلغ تعذادسيال- مبلغ تعذاد

57,30547,153,281,18928,64929,066,376,510

1,000822,848,0001,0001,014,568,624
58,30547,976,129,18929,64930,080,945,134

بدهی به سسمایه گرازان

(واسيضی وامشخص)سايش 

 1392/12/29 

جمع

جمع

مذيش

ضامه

متولی

 1393/12/29

رخیشه کاسمضد تصفیه

:خالص داسايی ها دس تاسيخ تشاصوامه به تفکیک واحذهای سشمايه گزاسی عادی و ممتاص به ششح ريل است

جمع

جمع

بذهی به سشمايه گزاسان بابت صذوس واحذهای عادی

بذهی به سشمايه گزاسان بابت تتمه واحذهای 

بذهی به سشمايه گزاسان بابت واحذهای ابطال شذه

واحذ های سشمايه گزاسی عادی

واحذهای سشمايه گزاسی ممتاص
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی 

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ

فزوش اوراق بهادار (سیان)سود16-

:فشٍش اٍساق بْاداسبِ ششح صیش است (صیاى)سَد

یادداشت

سیال سیال  

16-1(4,235,951,451)595,533,213

16-2(234,748)(12,384,000)

(4,236,186,199)583,149,213

حاصل اص فشٍش سْام ٍ حك تقذم ششکتْای پزیشفتِ شذُ دس بَسس یا فشابَسس(صیاى)سَد-16-1

1392/12/29 سٍصُ هٌتْی بِ 22 هاُ 2ٍدٍسُ هالی 

فشٍش (صیاى)سَد فشٍش (صیاى)سَد هالیاتکاسهضداسصش دفتشیبْای فشٍشتعذاد

سیال سیال سیال سیال سیال سیال 

31,767,7850(974,999)(996,446)(161,260,770)30,000195,000,000کشتیشاًی دسیای خضس

8,720,8290(358,700)(366,591)(62,293,880)20,00071,740,000هسکي صایٌذُ سٍد

14,008,3830(254,978)(260,577)(36,472,062)22,00050,996,000بْوي لیضیٌگ

0(1,056,308,017)(46,273,838)(48,957,638)(10,215,846,257)663,6889,254,769,716صٌایع پتشٍشیوی خلیج فاسس

913,125,1130(27,842,104)(29,456,435)(4,597,999,464)2,267,7245,568,423,116سایپا

(64,607,415)153,651,932(27,697,978)(29,304,458)(5,328,941,323)600,8895,539,595,691ًفت ٍ گاص پاسسیاى

0(356,419,411)(19,445,338)(20,572,909)(4,205,475,732)600,0003,889,074,568سشهایِ گزاسی داسٍیی تأهیي

310,111,4750(17,436,124)(18,447,329)(3,141,232,485)580,0003,487,227,413تشاکتَس ساصی

0(863,069,030)(13,295,119)(14,066,111)(3,494,735,205)1,061,8632,659,027,405فَالد هباسکِ اصفْاى

0(321,779,663)(7,456,882)(7,889,363)(1,797,810,382)100,0001,491,376,964ًفت سپاّاى

0(104,231,959)(7,023,233)(7,430,481)(1,494,427,782)288,8881,404,649,537گشٍُ تَسعِ هلی ایشاى

168,425,7370(6,268,878)(6,632,429)(1,072,449,756)103,2001,253,776,800گشٍُ صٌعتی پاکشَ

27,153,6340(5,249,178)(5,553,624)(1,011,879,504)100,0001,049,835,940تجاست الکتشًٍیک پاسسیاى

34,005,4370(4,835,056)(5,115,478)(923,055,577)249,794967,011,548(ّلذیٌگ )تَسعِ صٌایع بْشْش

6,770,1800(2,793,296)(2,955,140)(546,141,384)500,000558,660,000باًک تجاست

44,457,5350(1,892,970)(2,002,751)(330,241,002)131,502378,594,258سایاى سایپا

6,569,7070(228,610)(241,857)(38,681,826)6,00045,722,000(ّلذیٌگ)سشهایِ گزاسی غذیش

379,036,6770(1,914,537)(1,956,606)384,060382,907,8200پتشٍشیوی ایشاًیاى

494,910,415(608,166,351)(20,540,235)(20,991,965)(4,674,684,018)344,2974,108,049,867بشق هپٌا

0(11,944,503)(6,583,384)(6,728,192)(413,810,854)50,000415,177,927پتشٍشیوی جن

0(522,253,590)(2,075,888)(2,121,552)(1,834,733,585)52,0001,316,677,435(حك تقذم)پتشٍشیوی جن

319,215,0370(46,468,091)(49,162,914)(8,878,778,931)3,379,5349,293,624,973ایشاى خَدسٍ

18,436,1520(4,862,146)(5,310,182)(943,821,020)662,500972,429,500(حك تقذم)ایشاى خَدسٍ

530,962,4090(22,012,025)(23,284,087)(3,826,159,103)4,901,0044,402,417,624پاسس خَدسٍ

55,209,7110(15,691,326)(16,600,911)(3,050,765,460)1,918,4873,138,267,408صاهیاد

0(334,062,584)(14,430,838)(15,267,781)(3,190,532,910)420,0002,886,168,945هپٌا

0(1,517,310,592)(10,682,486)(11,301,904)(3,631,827,993)700,4022,136,501,791سیواى تْشاى

95,552,4900(5,763,126)(6,097,335)(1,045,213,049)551,4001,152,626,000لیضیٌگ صٌعت ٍ هعذى

0(925,466,094)(4,862,995)(5,144,992)(1,888,058,107)600,000972,600,000باًک پاساسگاد

0(440,104,912)(3,939,962)(4,168,421)(1,219,989,841)319,594787,993,312صٌذٍق باصًشستگی کشَسی

(21,803,075)(622,198,098)(3,420,000)(3,618,360)(1,299,159,738)500,000684,000,000باًک سیٌا

59,897,0000(3,015,499)(3,190,371)(536,997,130)100,000603,100,000شیشِ ٍ گاص

0(98,558,487)(1,410,066)(1,491,839)(377,670,006)108,592282,013,424هخابشات

0(1,086,740)(375,250)(396,990)(75,364,500)50,00075,050,000سشهایِ گزاسی تَسعِ صٌایع سیواى

(151,987,543)(3,575,997)(3,654,645)(859,956,901)900,000715,200,000باًک گشدشگشی

0000002,515,567رٍب آّي اصفْاى

000000184,517,721استباطات سیاس ایشاى

23,267,41872,190,286,982(76,206,467,537)(380,738,664)(360,951,132)(4,235,951,451)595,533,213

72,190,286,982

0حاصل اص اٍساق هشاسکت(صیاى)سَد-16-2

1392/12/29 سٍصُ هٌتْی بِ 22 هاُ 2ٍدٍسُ هالی 

فشٍش (صیاى)سَد فشٍش (صیاى)سَد هالیاتکاسهضداسصش دفتشیبْای فشٍشتعذاد

سیال سیال سیال سیال سیال سیال 

0(234,748)0(1,000,111)(1,290,432,132)6701,291,197,495اٍساق هشاسکت گلسٌگ

(4,644,000)00000 دسصذ20اجاسُ هسکي سِ هاُ 

(7,740,000)00000اجاسُ چادس هلَ

6701291197495(1,290,432,132)(1,000,111)0(234,748)(12,384,000)

1392/12/29 سٍصُ هٌتْی بِ 22هاُ 2ٍدٍسُ هالی  1393/12/29

1393/12/29سال هالی هٌتْی بِ 

1393/12/29سال هالی هٌتْی بِ 
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

 22 ماٌ ي 2ديرٌ مالی

ريسٌ مىتُی بٍ 

1392/12/29

تحقك ویافتٍ (سیان)سًد تحقك ویافتٍ (سیان)سًد مالیاتکارمشدارسش دفتزیبُای فزيشتعداد
ریال ریال ریال ریال ریال ریال 

(209,824,895)000000صىایع پتزيشیمی خلیج فارس

(386,494,697)(568,469,405)(15,325,000)(16,213,850)(3,601,930,555)1,000,0003,065,000,000(َلدیىگ)سزمایٍ گذاری غدیز 

(84,768,578)(534,100,742)(15,132,070)(16,009,731)(3,529,373,029)2,212,2913,026,414,088باوك سیىا

0(473,559,723)(569,333)(602,354)(586,254,540)466,666113,866,504(حك تقدم)باوك سیىا

4,325,650(602,273,779)(12,722,400)(13,460,299)(3,120,571,080)1,440,0002,544,480,000باوك پاسارگاد

0(799,965,368)(23,504,000)(24,867,232)(5,452,394,136)5,200,0004,700,800,000باوك تجارت

00000016,420,958تجارت الكتزيویك پارسیان

(72,466,310)000000شزکت گستزش وفت ي گاس پارسیان

(181,423,688)131,922,340(28,013,105)(29,637,865)(5,413,047,617)2,010,9915,602,620,926ایزان خًدري

(108,384,499)000000لیشیىگ صىعت ي معدن

150,206,666(324,578,165)(2,734,074)(2,892,650)(865,766,241)226,800546,814,800(َلدیىگ) صىديق باسوشستگی 

148,319,672(438,721,836)(3,366,115)(3,561,350)(1,105,017,411)350,637673,223,040فًالد مبارکٍ اصفُان

000000148,407,907سیمان تُزان

00000015,231,736سزمایٍ گذاری داريیی تامیه

(560,450,078)(3,609,746,678)(101,366,097)(107,245,330)(23,674,354,608)12,907,38520,273,219,358جمع وقل بٍ صفحٍ بعد

تحقك نیافته نگهداری اوراق بهادار (سیان)سود- 17

1393/12/29سال مالی مىتُی بٍ 
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

 22 هاه و 2دوره هالی

روسه هنتهی به 

1392/12/29

تحمك نیافته (سیاى)سود تحمك نیافته (سیاى)سود هالیاتکارهشدارسش دفتزیبهای فزوشتعذاد
ریال ریال ریال ریال ریال ریال 

(560,450,078)(3,609,746,678)(101,366,097)(107,245,330)(23,674,354,608)12,907,38520,273,219,358جوع نمل اس صفحه لبل

6,232,107(1,234,390,497)(19,703,000)(20,845,774)(5,134,441,723)1,900,0003,940,600,000(هلذینگ)توسعه صنایع بهشهز 

(68,437,347)(647,880,426)(23,446,400)(24,806,291)(5,288,907,735)680,0004,689,280,000گزوه هپنا

(23,792,083)000000سایپا

19,280,6440(8,816,490)(9,327,847)(1,725,873,039)1,105,5161,763,298,020ساهیاد

(16,416,540)000000گزوه صنعتی پاکشو

(17,303,383)(483,783,138)(11,178,000)(11,423,916)(2,696,781,222)200,0002,235,600,000تولیذ بزق هپنا

00000077,887,744پتزوشیوی جن 

63,929,219(314,673,794)(2,631,000)(2,783,598)(835,459,196)300,000526,200,000(هلذینگ )سزهایه گذاری هعادى و فلشات

27,088,608(1,137,750)(1,203,740)(198,119,903)111,000227,550,000 (تمذم)سزهایه گذاری هعادى و فلشات

135,988,5980(22,634,500)(23,947,301)(4,344,329,601)2,900,0004,526,900,000سزهایه گذاری شاهذ

83,001,4790(7,955,830)(8,417,268)(1,491,791,423)1,802,0001,591,166,000پارس خودرو

0(42,420,688)(2,016,500)(2,133,457)(441,570,731)100,000403,300,000شیشه و گاس

0(209,858,330)(4,015,000)(4,103,330)(1,004,740,000)200,000803,000,000هوکاراى سیستن

0(270,539,575)(3,753,335)(3,971,028)(1,013,482,220)291,408750,667,008هخابزات

0(594,585,074)(18,127,373)(19,178,760)(4,182,753,441)778,5003,625,474,500تزاکتور ساسی

36,468,7090(2,523,000)(2,669,334)(462,938,957)600,000504,600,000بانك صادرات

0(27,329,182)(14,959,000)(15,826,622)(2,988,343,560)1,400,0002,991,800,000بانك هلت

(538,350,361)(6,611,460,442)(244,263,274)(257,883,596)(55,483,887,358)25,275,80948,852,654,886جوع

1393/12/29سال هالی هنتهی به 
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی 

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

سود سهام18-

 روسه 22 هاه و 2دوره هالی 

1392/12/29هنتهی به

سال هالی
تاریخ تشکیل 

هجوع

تعذاد سهام هتعلقه در 

سهاى هجوع
خالص درآهذ سود سهامخالص درآهذ سود سهامهشینه تنشیلجوع درآهذ سود سهامسود هتعلك به هز سهن

ریالریالریالریالریال
13921393/04/30600,000687412,200,0000412,200,0000

13921393/04/251,100,000320352,000,0000352,000,0000

13921393/04/29900,000660594,000,0000594,000,0000

13921393/04/14150,000975146,250,0000146,250,0000

13921393/04/30300,000370111,000,0000111,000,0000

13921393/04/23500,000780390,000,0000390,000,0000

13921393/04/251,000,000750750,000,0000750,000,0000

13921393/04/30900,000283254,700,0000254,700,0000

13921393/04/30100,0002900290,000,0000290,000,0000

13921393/04/05131,50237048,655,740048,655,7400

13931393/07/26136,3121000136,312,0000136,312,0000

--0000048,252,088
--0000052,205,006
--00000216,933,962

13921393/02/18400,000435174,000,0000174,000,0000

13921393/04/29288,8881,000288,893,3040288,893,3040

1393/10/22540,000800432,000,000(45,766,075)386,233,9250

4,380,011,044(45,766,075)4,334,244,969317,391,056 جوع

بانک سینا

بانک پاسارگاد

فوالد هبارکه اصفهاى

بزق هپنا

(هلذینگ)سزهایه گذاری هعادى و فلشات

لیشینگ رایاى سایپا

سیواى تهزاى

توسعه صنایع بهشهز

گزوه هپنا

صنایع پتزوشیوی خلیج فارس

لیشینگ صنعت و هعذى

هخابزات

گزوه توسعه هلی

1393/12/29سال هالی هنتهی به 

پارسیاى

سزهایه گذاری غذیز

نفت سپاهاى


سزهایه گذاری صنذوق باسنشستگی کشوری 
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی 

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپزده بانکی19-

یادداشت

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

 22 ماه و 2دوره مالی 

روسه منتهی 

1392/12/29به

ریالریال

19-19,212,90885,150,750
2068,639,196-19درآمد سود اوراق بهادار با در آمد ثابت

9,212,908153,789,946جمع 

سود سپزده و گواهی بانکی19-1-

 22 ماه و 2دوره مالی 

روسه منتهی 

1392/12/29به

 سود خالص سود خالصهشینه تنشیلتنشیل نشدهنزخ سودتاریخ سزمایه گذاری

ریالریالریالریال
1392/11/0810%9,212,908(1,306)9,211,60285,150,750

9,212,908(1,306)9,211,60285,150,750

سود سپزده بانکی نشد بانک دی

1393/12/29سال مالی منتهی به 

سود سپزده و گواهی سپزده بانکی
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشت های همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

سًد ايراق بُادار با درآمد ثابت یا علی الحساب19-2-

سال مالی مىتُی بٍ 

1393/12/29

 22 ماٌ ي 2ديرٌ مالی 

ريسٌ مىتُی 

1392/12/29بٍ
ریالریال

08,912,894 درصد20اجارٌ مسكه سٍ ماٍَ 

059,726,302 درصد20اجارٌ چادرملً سٍ ماٍَ 

068,639,196

سایز درآمدها20-

سال مالی مىتُی بٍ 

1393/12/29

 22 ماٌ ي 2ديرٌ مالی 

ريسٌ مىتُی 

1392/12/29بٍ
ریالریال

65,993,02529,468,962ضزکت کارگشاری سزمایٍ ي داوص
24,591,6150کارمشد ابطال ياحدَای سزمایٍ گذاری 

342,8070سًد سپزدٌ

4,398,8690سًد سُام

4,028سایزدرآمد َا

95,330,34429,468,962
هزینه کارمزد ارکان21-

سال مالی مىتُی بٍ 

1393/12/29

 22 ماٌ ي 2ديرٌ مالی 

ريسٌ مىتُی 

1392/12/29بٍ
ریالریال

910,186,01453,613,982مدیز

623,690,63152,393,560ضامه
171,823,43815,979,289متًلی

39,999,9855,808,217حك الشحمٍ حسابزس
1,745,700,068127,795,048

:َشیىٍ کارمشد ارکان بٍ ضزح سیز است

 ياحدَای سزمایٍ گذاری می باضد،َمچىیه سًد سپزدٌ ي سًد سُام، ضامل درآمد واضی اس تفايت بیه ارسش تىشیل ضدٌ ي  ساسمان بًرس ي ايراق 12020019ایه سزفصل مزبًط بٍ تعدیل کارمشد ضزکت کارگشاری سزمایٍ ي داوص بىابز ابالغیٍ 

ارسش اسمی درآمد  سًد سُام، ايراق بُادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ي سًد سپزدٌ َای باوكی است کٍ در سال َای 

جشئیات بٍ .  اس درآمد ايراق بُادار کسز ضدٌ است ي طی سال مالی جاری تحمك یافتٍ است18 ي 17لبل طی یادداضت َای 

:ضزح سیز می باضد 




 17



صندوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشتهای همزاه صورتهای مالی

1393 اسفند ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

سایز هزینه ها22-

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

 روسه 22 ماه و 2دوره مالی 

1392/12/29منتهی به

ریالریال

7,258,7551,054,011

185,185,30527,040,017
4,999,9680هشینه بزگشاری مجامع

39,999,9800هشینه حك پذیزش و عضویت در کانون ها
157,272,9609,484,465

40,999,4563,240,083هشینه تصفیه
270,284,3990هشینه بهزه

683,000104,000هشینه خدمات بانکی
706,683,82340,922,576جمع

تعدیالت23-

1393سال 
 روسه 22 ماه و 2دوره مالی 

1392/12/29منتهی به

ریالریال
55,213,943(428,582,582)تعدیالت ناشی اس تفاوت لیمت صدور و ابطال

(428,582,582)55,213,943

تعهدات و بدهی های احتمالی24-

شزح 

هشینه تأسیس

هشینه نزم افشار

هشینه مالیات بز ارسش افشوده

شزح 

.در تاریخ تزاسنامه،  صندوق هیچ گونه  تعدیالت سزمایه ای وبدهی احتمالی ندارد
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صنذوق سزمایه گذاری مشتزک افك

یادداشتهای همزاه صورتهای مالی

1393 اسفنذ ماه 29بزای سال مالی منتهی به تاریخ 

سزمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صنذوق25-

درصد تملک به کلتعداد نوع واحدهایدرصد تملک به کلتعداد واحدهاینوع واحدهای

نوع وابستگینام
سزمایه گذاریسزمایه گذاری

تعداد واحدهای 

سزمایه گذاری

سزمایه 

گذاری
سزمایه گذاری

تعداد واحدهای 

سزمایه گذاری

9993.36ممتاس9991.99ممتاس

1,5015.06عادی1,5012.98عادی

10.01ممتاس10.002ممتاس
2,5038.44عادی2,5034.980عادی

5,0049.955,00416.87

معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها26-

(بدهی)مانده طلب(ریال)ارسش معامله موضوع معامله
122,477,938,221596,422,048خزید و فزوش سهاممدیز صندوق

رویذادهای بعذ اس تاریخ تزاسنامه27-

 رویدادهایی که در دوره بعد اس تاریخ تزاسنامه تا تاریخ تأیید صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلشم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افطا در یادداضت های همزاه 

.بوده وجود نداضته است

ضزح معامله

نوع وابستگی
طزف معامله

1392/12/29 1393/12/29

ضزکت کارگشاری سزمایه و دانص

مدیز صندوقضزکت کارگشاری سزمایه و دانص

علی گطاده فکز
مدیز عامل 

کارگشاری
جمع
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