صندوق سرمایهگذاری مشترک رشد سامان
صورتهای مالي برای دوره مالي شش ماهه
منتهي به  13فروردین ماه سال 3114
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
صورتهاي مالي
منتهي به 13فروردين ماه سال3114

با سالم؛
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک رشد سامان ،مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  1314/11/31که در اجرای
مفاد بند  8مادة  41اساسنامة صندوق براساس س وابق ،مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم
میگردد.
شماره صفحه
 صورت خالص داراییها

2

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

3

 یادداشتهای توضیحی:
4

الف .اطالعات کلی صندوق
ب .ارکان صندوق سرمایهگذاری

4-5

پ .مبنای تهیه صورتهای مالی

5

ت .خالصه اهم رویههای حسابداری

5 -8

ث .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

1 -15

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای
سرمایهگذاری مشترک تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک رشد سامان بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه
تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق  ،در برگیرنده همه اطالعات مربوط به صندوق ،هماهنگ با واقعیتهای موجود و
اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیشبینی نمود ،میباشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورتهای
مالی افشاء گردیدهاند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  1314/12/21به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک سامان

حمید رضا مهر آور

متولی صندوق

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

علیرضا شایان

1

امضاء

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
صورت خالص داراييها
در تاريخ  13فروردين ماه3114
يادداشت

31149/3913

31119/391/

ریال

ریال

دارايي ها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

5

1،314،141،431

3،318،525،318

سرمایهگذاری در سپرده های بانکی

3

85،121

332،332،132

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1

3،111،342،512

1،124،818،133

حسابهای دریافتنی

8

121،415،841

35،112،283

طلب از کارگزاری

1

121،533،133

-

سایر دارایی ها

11

143،111،314

33،111،514

موجودی نقد

11

21،111،111

21،111،111

3/910394139101

3493009/83911/

جمع داراییها

بدهي ها:
بدهی به کارگزارای

1

-

1،512،213،214

بدهی به ارکان صندوق

11

211،154،151

112،311،148

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

12

281،833،184

53،111،331

3/091009314

3934393479111

3/943894419733

37944/9330,113

1149134

39/189317

جمع بدهیها
خالص داراييها

14

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

يادداشتهاي توضيحي همراه 9جزء الينفك صورتهاي مالي است.

2

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
صورت سود و زيان و گردش خالص داراييها
دوره مالي شش ماهه منتهي به 13فروردين ماه 3114
دوره مالي يك

دوره مالي شش
ماهه منتهي

يادداشت

به311439/3913

ماهه و هشت

سال مالي منتهي

روزه منتهي به

به31119/391/

31119/3913

ریال

درآمد ها:

ریال

ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

15

83،518،511

213،311،125

)(4،432،312

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

13

)(1،182،431،131

58،181،141

)(511،125،133

سود سهام

11

113،435،312

1

114،881،111

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

18

511،531،131

831،833،112

2،111،811،333

سایردرآمدها

11

18،113،852

25،838،114

31،581،313

)(7/491319337

3938/93789310

3901391709117

جمع درآمدها
هزينه ها:
هزینه کارمزد ارکان

21

183،821،821

45،114،331

111،841،212

سایر هزینه ها

21

128،114،451

41،325،241

141،411،111

جمع هزينه ها

13798749737

08977198/7

14397339131

سود خالص

)(33393419444

39/3497189318

3941898339831

36414

161284

1

-46434

بازده میانگین سرمایه گذاری

2

-46144

بازده سرمایه گذاری پایان سال

126134

56814

صورت گردش خالص دارايي ها
دوره مالي شش ماهه منتهي

دوره مالي يك ماهه و هشت روزه منتهي

سال مالي منتهي

به31149/3913

به 31119/3913

به31119/391/

ریال

تعداد

ریال

تعداد

ریال

تعداد

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

12،113

12،441،518،331

-

-

-

-

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

13

11،131،438

18،113

18،141،125،411

18،114

18،141،131،111

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

)(1،541

)(1،525،513،113

)(513

)(523،112،158

)(3،188

)(3،235،184،121

سود پرداختی صندوق

-

1

-

)(311،418،223

-

)(131،144،383

سود خالص دوره

-

)(511،543،444

-

1،114،213،533

-

1،413،311،313

خالص دارایی های پایان دوره

3/931/

3/943894419733

3393//

30970094339/33

379//8

37944/93309113

 1بازده میانگین سرمایهگذاری =

2بازده سرمایهگذاری پایان دوره=
یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی می باشد.

3

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
 -3اطالعات کلي صندوق

-3-3

تاريخچه فعاليت

صندوق سرمایهگذاری مشترک رشد سامان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه (کوچكک) محسكوب مكیشكود ،در تكاریخ
 1312/11/23تحت شماره 33312نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و تحت شماره 11235نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگكذاران و تشكکیل سكبدی از
داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بكازدهی ممکكن
نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام 9حق تقدم خريد سهام شرکتهاي پذيرفته شده
در بورس و بازار اول و دوم فرابورس  9اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صكندوق بكه
موجب ماده ( )5اساسنامه ،سه سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،نرسیده به چهارراه جهان کودک ،
نبش کوچه  ، 25ساختمان  21آفریقا  ،طبقه  ، 1شرکت کارگزاری بانک سامان واقع شكده و صكندوق دارای  3شكعبه مكی
باشد.

 -3-7اطالع رساني
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان مطابق با ماده  53اساسنامه درتارنمای صندوق
سرمایهگذاری به آدرس  www.roshdfund.comدرج گردیده است.
-7

ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمایه گذاری مشترک رشد سامان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

 -7-3مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

3

شرکت بيمه سامان

1//

1/

4

شرکت کارگزاري بانك سامان

3//

3/

39///

3//

رديف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جمع

 -7-7مدير صندوق : 9شرکت کكارگزاری بانكک سكامان اسكت کكه در 1312/13/13بكا شكمارة ثبكت 11334نكزد مرجكع ثبكت
شرکتهایشهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبكارتاسكت از :تهكران ،خیابكان آفریقكا  ،نكبش کوچكه 25گانكدی ،
ساختمان  21آفریقا  ،طبقه  1شرکت کارگزاری بانک سامان.
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 -7-1متولي صندوق : 9موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ  1382/14/21به شماره ثبت  15533نزد مرجكع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی متولی عبارت است از خیابان نفت شمالی  ،نبش خیابان  ، 1پكالک
،144طبقه  3واحد .22
 -7-4ضامن  9شرکت بیمه سامان است که در تاریخ  1383/11/21با شكمارة ثبكت  241151نكزد مرجكع ثبكت شكرکتهكای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از :تهران ،خیابان خالد استامبولی شماره .113
 -7-3حسابرس صندوق 9موسسه حسابرسی شراکت است که در تاریخ  1358/11/24به شماره ثبت  2132نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خیابان قائم مقام فراهانی  ،پالک. 113

 -1مبناي تهيه صورتهاي مالي
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دورة مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رويههاي حسابداري
 -4-3سرمايهگذاريها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سكهام و سكایر انكواع اوراق بهكادار در هنگكام تحصكیل بكه بهكای تمكام شكده ثبكت و در
اندازهگیریهای بعدی بكه خكالص ارزش فكروش طبكق دسكتورالعمل " نحكوة تعیكین قیمكت خریكد و فكروش اوراق بهكادار در
صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  1383/11/31هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
 -4-3-3سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي بورسي يا فرابورسي :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا
قیمت تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و
فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایهگذاری مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش
سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  21درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبة خالص ارزش
فروش قرار دهد.
 -4-3-7سرمايهگذاري در اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در
هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -4-3-1سرمايهگذاري در اوراق مشارکت و گواهي سپرده بانکي غيربورسي يا غير فرابورسي :خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.
-4-7درآمد حاصل از سرمايهگذاريها:
 -4-7-3سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سكود توسكط مجمكع عمكومی صكاحبان سكهام
شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به ارزش فعلی محاسكبه و در
حسابها منعکس میگردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه بكه
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برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت  8ماه با استفاده از نكر سكود علكی الحسكاب
ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی بكا گذشكت

زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
 -4-7-7سود سپرده بانکي و اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت
یا علی الحساب ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجكه بكه مانكده اصكل سكرمایهگكذاری شناسكایی
میشود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نر سود علكیالحسكاب
محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهیهكای سكپرده بكانکی بكا
استفاده از نر سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تكا دریافكت سكود بكا همكان نكر قبلكی تنزیكل شكده و در
حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
 -4-1محاسبه کارمزد ارکان و تصفيه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود.
کارمزد ارکان

شرح نحوة محاسبه

هزينههاي تﺄسيﺲ

معادل 1/5درصد از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  251میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با
تصویب مجمع صندوق

مدير

ساالنه  1/25درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تملک صندوق بعالوه  1/2درصد از ارزش روزانه
اوراق بهادار بادرآمد ثابت صندوق و  11درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری
درگواهی سپرده یا حساب های سرمایه گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به باالترین سو
دعلی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده

متولي

ساالنه  1/1درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق به لحاظ حداقل 111و حداکثر  211میلیون
ریال

ضامن

ساالنه  2درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*

حسابرس
هزينههاي برگزاري مجامع
صندوق

ساالنه ثابت  31میلیون ریال
حداکثر تا مبلغ  11میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع
صندوق

کارمزد تصفية صندوق

معادل  1/3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می باشد** .

حق پذيرش و عﻀويت در

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط براینکه عضویت در این کانون ها
طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد*** .

هزينههاي دسترسي به

هزینهی دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی
آنها ساالنه تا سقف  251میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق****

کانون ها
نرم افزار 9تارنما و خدمات
پشتيباني آنها

* کارمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ،حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علیالحساب
دریافتنی سپردههای بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه براساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه م یشود.
اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند.
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ))1/113/3351× n
ضربدر خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل ،در حسابها ذخیره می شود ،n .برابر است با  5یا طول عمر
صندوق به سال هر کدام کمتر باشد .هر زمان ذخیرة صندوق به  1/3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نر های روز
قبل رسید ،محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد
شده در اثر افزایش قیمت داراییها ذخیرة ثبت شده کفایت نکند ،امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه مییابد.
*** مجموع هزینههای حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر  51میلیون ریال است.
**** هزینههای دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق
قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب های صندوق ثبت شده و بهطور روزانه ذخیره یا مستهلک میشود.

 -4-4بدهي به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  55اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف  11درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
 -4-3مخارج تﺄمين مالي
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها  ،م وسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر
میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
 -4-8تعديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبة قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود .برای محاسبة
قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای
مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر طبق تبصره  2ماده  13اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای
صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز
اندازهگیری و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت
صدور و ابطال منعکس میشود.
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-5

سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک به شرح زیر است:
31119/391/

31149/3913
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

مخابرات

1،318،411،135

1،412،511،332

مواد و محصوالت دارویی

1،251،131،122

1،232،381،531

واسطه گری های مالی و پولی

841،833،311

118،112،144

بانکها و موسسات اعتباری

832،211,435

134،131،114

خودرو و ساخت قطعات

513،435،115

551،414،312

فلزات اساسی

832،112،435

531،831،811

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

111،111،314

521،213،118

عرضه برق 6گاز 6بخار و آب گرم

443،133،334

451،132،111

انبوه سازی امالک و مستغالت

411،825،854

434،442،123

استخراج کانه های فلزی

435،248،141

321،181،813

سایر محصوالت کانی غیرفلزی
فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

-6

311،245،331

درصد به
کل دارایی
ها

13641

-

-

-

1621

-

-

-

3631

1،111،213،814

4684
4682

1،123،833،311

3615
2611

09433941194/1

888،151،581
1،524،145،138

11615

1،185،132،311

1635

1،383،131،155

-

-

-

-

-

282،433،141

218،118،511

سپرده کوتاه مدت بانک سامان

درصد

ریال

411

1623

221،353،538

211،353،231

1655

83.13

8903397489714

89130937398/0

44.18

31119/391/
درصد از کل دارایی ها

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال

85،121

161118

332،332،132

46311

039371

/.///0

88798179187

4.83/

8

1613

311،881،323

31149/3913
نر سود

11688
-

سرمايهگذاري در سپرده بانکي

مبلغ

3623

388،851،158

1633

391149/419413

1،513،152،518
1،313،413،214

4611

111،515،338

311،341،181

313،133،181

5611

135،431،318

ریال

ریال
2613

11622

181،831،111

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به
کل دارایی
ها

2614
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ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي يالحساب
31149/3913

تاریخ سررسید

نر
سود

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد

ریال

ریال

ریال

15،313،111

3،111،342،512

3391119/13

1933391479337

اجاره رایتل  21درصد

3،131،111،111
1938/9///9///
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31119/391/
درصد از
کل
دارایی
ها

ریال
286123
286123

حسابهاي دريافتني

حسابهای دریافتنی بابت سودهای دریافتی سپردهها میباشد که به شرح زیر میباشد.
31149/3913

31119/391/

تنزیل نشده

نر تنزیل

هزینه تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

22،312

3،141،235

2،225،112

113،435،312

32،881،111

37/94/39043

8393379701

411

سود سپرده بانکی

3،132،121

سود سهام

131،111،111

13،534،388

31191879173

3193339/0/

-1

جاري کارگزاران

جاری کارگزاران به شرح زیر می باشد.
31149/3913

کارگزاری بانک سامان

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

21،114،311،112

21،585،143،333

121،533،133

73933498/193/7

7393039/489888
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خالص ارزش
فروش

درصد
از کل
دارایی
ها

37193819/18

1،124،818،133

41651

1،124،818،133

41651

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
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-31

ساير داراييها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرمافزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود.سایر
داراییها شامل آن بخش از مخارج نرمافزار می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود.

31149/3913

مخارج تاسیس

مانده ابتدای دوره

مخارج اضافه شده
طی دوره

استهالک دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

1

()11،111،131

24،132،354

33،111،514
-

234،111،111

()115،841،181

111،151،121

1891339334

71491//9///

()373907/934/

34191139134

نرم افزار

-33

موجودي نقد
دوره مالي شش ماهه
منتهي به31149/3913

سال مالي منتهي به 31119/391/

ريال
حساب جاري نزد شعبه جام جم

-31

ريال

21،111،111

21،111،111

21،111،111

21،111،111

پرداختني به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
31149/3913

31119/391/

ریال

ریال

کارمزد مدیر

55،124،314

51،513،111

مدیر ثبت

1،231،211

1،115،211

کارمزد متولی

53،345،111

14،333،185

کارمزد ضامن نقدشوندگی

13،351،185

34،135،111

حق الزحمه حسابرس

13،113،542

22،311،282

731,334913/

31791319340
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-31

ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:
31149/3913

31119/391/

ریال

ریال

ذخیره تصفیه

11،121،142

11،131،331

بابت تاسیس و نگهداری صندوق

211،141،111

41،241،111

مالیاتهای تکلیفی پرداختنی

111،842

-

70190119304

319//39813

-34

خالص داراييها

خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
31149/3913
تعداد

31119/391/
تعداد

ریال

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

1،531

1،481،534،113

11,113

11،414،323،511

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1،111

114،114،451

1،111

1،133،111،133

جمع واحدهای سرمایه گذاری

3/931/

3/943894419733

379//8

37944/93309113

-35

سود(زيان) فروش اوراق بهادار
دوره مالي شش ماهه منتهي
به31149/3913
یادداشت

دوره مالي يك ماهه و
هشت روزه منتهي
به31119/3913

سال مالي منتهي
به31119/391/

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

15-1

11،134،111

213،311،125

1،412،132

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

15-2

5،544،481

1

()11،835،314

0193/09333

7/898339373

()4،432،312
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 - 33-3سود وزيان حاصل از فروش سهام
سود (زیان) حاصل ازفروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:
دوره مالي يك ماهه و
دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

سال مالي منتهي

هشت روزه منتهي به

به31119/391/

31119/3913
تعداد

بهای فروش
ریال

ارزش دفتری
ریال

کارمزد فروش

مالیات

ریال

ریال

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش
ریال

ریال

آذرآب
ایران خودرو
بانک پاسارگاد

211،111

331،411،111

315،311،281

3،341،113

3،151،111

1،531،315

-

-

211،111

332،881،413

311،518،331

3،341،153

3،134،435

24،853،448

-

11،111،311

211،111

413،411،111

325،314،511

2،133،145

2،113،111

13،334،433

-

()51،312،128

بانک حکمت ایرانیان

411،111

581،111،111

411،553،311

2،133،811

2،111،111

14،511،513

-

-

بانک پارسیان

211،111

441،818،815

533،144،181

2،311،131

2،241،411

()111،815،514

-

()1،581،534

بهمن لیزینگ

22،111

55،312،151

33،412،132

282،135

213،831

18،341،112

-

-

پارس خودرو
توسعه صنایع سیمان
دارویی البرز بالک
رایان سایپا
زغال سنگ طبس
سرمایه گذاری ساختمان ایران
سرمایه گذاری سایپا
سرمایه گذاری معادن و فلزات
سیمان خوزستان
شیشه همدان
گروه بهمن

311،111

211،111،111

218،848،331

1،514،811

1،488،411

15،188،155

-

-

51،111

84،311،111

15،334،511

445،142

421،411

8،138،151

-

-

11،111

51،811،111

41،125،151

315،512

211،111

11،411،218

-

-

411،111

521،531،111

551،315،133

2،111،138

2،331،115

()31،113،511

-

-

15،111

85،211،111

31،811،151

435،333

423،111

13،518،381

-

-

111،111

113،312،111

841،533،235

4،841،314

4،581،153

35،313،115

-

4،833،388

111،111

131،348،183

135،254،118

138،125

318،238

2،151،112

-

-

14،111

44،411،111

13،184،144

234،833

222،111

()41،841،111

-

-

12،111

54،311،111

53،351،524

288،821

213،111

318،341

-

-

111،111

813،113،351

815،822،138

4،321،131

4،338،581

48،114،132

18،334،421

114،221،111

211،111

331،331،111

341،131،453

1،155،541

1،848،343

15،114،441

-

-
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دوره مالي يك ماهه و
دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

سال مالي منتهي

هشت روزه منتهي به

به31119/391/

31119/3913
تعداد

ارزش دفتری

بهای فروش
ریال

گروه توسعه ملی ایران
مسکن شمال شرق
ملی مس
نفت بهران
فوالد ارفع
کشتیرانی دریای خزر
پاکشو
برق مپنا
پتروشیمی خلیج فارس
پتروشیمی زاگرس
پتروشیمی خارک
توسعه و عمران کرمان
سرمایه گذاری رنا
سرمایه گذاری سپه
سرمایه گذاری نفت
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شیشه رازی
صنعت و معدن
عمران فارس
الکتریک خودرو
مخابرات
مسکن زاینده رود

کارمزد فروش

ریال

مالیات

ریال

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش

ریال

سود (زیان) فروش
ریال

ریال

211،111

1،118،121،332

114،112،582

5،388،152

5،113،311

34،133،118

-

-

111،111

213،311،111

224،318،441

1،111،134

1،111،118

()22،813،412

-

-

248،111

418،131،111

528،512،431

2،215،228

2،113،118

()114،151،483

-

-

11،833

118،411،115

118،131،811

513،434

542،114

()115،222

-

-

-

-

-

-

-

-

11،812،153

11،812،153

-

-

-

-

-

-

23،514،113

23،514،113

-

-

-

-

-

-

12،131،531

12،131،531

-

-

-

-

-

-

-

()14،384،348

-

-

-

-

-

-

-

()41،811،151

-

-

-

-

-

-

-

1،111،133

-

-

-

-

-

-

-

2،811،223

-

-

-

-

-

-

-

111،131

-

-

-

-

-

-

-

()31،143،113

-

-

-

-

-

-

-

3،411،131

-

-

-

-

-

-

-

385،358

-

-

-

-

-

-

-

3،111،131

-

-

-

-

-

-

-

13،322

-

-

-

-

-

-

-

()33،421

-

-

-

-

-

-

-

2،124،351

-

-

-

-

-

-

-

111،111

-

-

-

-

-

-

-

()142،311،133

-

-

-

-

-

-

-

11،551،122
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
دوره مالي يك ماهه و
هشت روزه منتهي به

دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

31119/3913
بهای فروش

تعداد

ریال
نفت بهران
نفت سپاهان

ارزش دفتری

کارمزد فروش

ریال

ریال

سود (زیان) فروش

مالیات
ریال

به31119/391/

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

-

-

-

-

-

-

-

3،111،531

-

-

-

-

-

-

-

12،111،313

3913394709/1/

3931393419333

4391419178

1193339/18

3391849/13

7/898339373

394/79117

 -33-7سود(زيان)فروش اوراق اجاره
دوره مالي يك ماهه و
دوره مالي شش ماهه منتهي به31149/3913

هشت روزه منتهي به
31119/3913

اجاره رایتل  21درصد

سال مالي منتهي

سال مالي منتهي
به31119/391/

تعداد

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

3،441

ریال
3،441،111،111

ریال
3،421،411،131

ریال
4،184،531

ریال
5،544،481

ریال
1

ریال
()11،835،314

8944/9///9///

89471943/918/

49104938/

39344940/

/

()33901398/4

14

سود (زیان)

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
-36

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از نگهداری اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:
دوره مالي يك ماهه و

دوره مالي شش ماهه منتهي

هشت روزه منتهي به

به31149/3913
يادداشت

31119/3913

سال مالي منتهي
به31119/391/

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

13-1

()1،111،381،112

81،381،141

()412،121،383

سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و صکوک

13-2

()5،141،135

()22،511،111

()15،214،481

()39/0794119313

30930/9343

()3/391739388

 -38-3سود (زيان) حاصل از نگهداري اوراق سهام
دوره مالي يك ماهه و
دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

سال مالي منتهي

هشت روزه منتهي به

به31119/391/

31119/3913
تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

31،111

144،821،111

1،112،414،441

4،118،118

4،124،111

()31،313،338

-

()4،483،211

ایران خودرو

211،111

533،211،111

513،435،115

2،111،328

2،813،111

()13،131،413

-

28،153،531

بانک صادرات

811،111

142،411،111

832،211،435

3،121،213

3،112،111

()11،533،131

-

-

برق مپنا

41،111

432،341،111

443،133،334

2،334،111

2،313،211

11،111،113

-

-

تولید دارو

51،111

514،511،111

531،348،211

2،321،115

2،512،511

()22،341،812

-

-

داروسازی سبحان

111،111

131،311،111

128،182،115

3،834،814

3،353،111

()5،111،581

-

-

ذوب آهن اصفهان

311،111

531،311،111

832،112،435

2،145،313

2،383،511

()311،124،538

-

()283،431،352

ارتباطات سیار
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
دوره مالي يك ماهه و
هشت روزه منتهي به

دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

31119/3913

سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری معادن و فلزات
شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
فراورده های نسوز ایران
لیزینگ غدیر
مخابرات
نفت بهران
بانک پاسارگاد
بانک پارسیان
گروه توسعه ملی ایران
گروه بهمن
ملی مس
شیشه رازی
شیشه همدان
برق مپنا

تعداد

ارزش بازار

211،111
211،111
131،111
21،111
311،111
211،111
11،111
-

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال
534،811،111
331،311،111
438،881،111
183،131،111
813،411،111
543،111،111
133،811،111
-

ریال
111،111،314
435،248،141
411،825،854
311،245،331
841،833،311
315،113،415
111،515،338
-

ریال
2،821،112
1،153،113
2،242،311
112،111
4،235،853
2،812،411
124،142
-

ریال
2،314،111
1،351،111
2،114،411
118،811
4،132،111
2،115،111
384،351
-

ریال
()182،111،433
()131،258،148
()31،382،131
()121،313،551
()41،134،523
()38،583،135
23،833،211
-

()8،541،811
125،121،313
()35،111،353

3943/93819111

09433941194/1

1193839330

139137903/

()39/3391019137

0/980/9343
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ریال

سال مالي منتهي
به31119/391/
سود (زیان) فروش
ریال
()28،133،114
()4،351،331
()1،111،331
()141،123،411
()31،121،153
()12،311،128
()3،131،111
()4،113،312
8،131،133
()417937/9808

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
 -38-7سود وزيان حاصل از نگهداري اوراق مشارکت وصکوک
دوره مالي يك ماهه و
دوره مالي شش ماهه منتهي به 31149/3913

سال مالي منتهي

هشت روزه منتهي به

به31119/391/

31119/3913
تعداد

اجاره رایتل ماهانه  21درصد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

3،131

3،131،111،111

3،132،313،325

2،445،841

()5،141،135

()22،511،111

()15،214،481

1938/

1938/9///9///

1938798/19173

79443904/

()39/419383

()7793//9///

()3397/4940/

 -37سود سهام
دوره مالي يك ماهه و هشت

سال مالي منتهي

روزه منتهي به 31119/3913

به31119/391/

سود متعلق
به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به31149/3913
تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه
در زمان مجمع

سرمایه گذاری غدیر

25/12/1313

211،111

511

111،111،111

12،312،312

81،381،388

-

-

مسکن شمال شرق

13/11/1313

111،111

311

31،111،111

1،222،113

28،111،124

-

-

بانک پارسارگاد

-

-

-

-

58،321،111

بانک پارسیان

-

-

-

-

25،111،111

شرکت مخابرات ایران

-

-

-

-

81،111،111

-

-

-

4،531،111

3193149100

33894839837

/

33490039/13

شیشه رازی
31/9///9///
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
 -38سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب
دوره مالي شش ماهه منتهي

دوره مالي يك ماهه و هشت روزه

به31149/3913

منتهي به 31119/3913

یادداشت

سال مالي منتهي به31119/391/

مبلغ

ریال

ریال

ریال

اوراق اجاره

18-1

581،118،441

213،515،328

1،411،121،318

سود سپرده های بانکی

18-2

18،823،481

513،321،144

333،388،158

3119313911/

08190189/37

793/3903/9188

 -30-3سود اوراق اجاره
دوره مالي يك ماهه
دوره مالي شش ماهه منتهي به31149/3913

و هشت روزه

سال مالي منتهي

منتهي به

به31119/391/

31119/3913
نر

اجاره رایتل ماهانه  21درصد

تاریخ
سررسید

ارزش اسمی

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

21

3،131،111،111

581،118،441

213،515،328

1،411،121،318

1938/9///9///

30/93/09441

213،515،328

39433937398/0

 -30-7سود سپرده بانکي
دوره مالي شش ماهه منتهي
به31149/3913

سپرده کوتاه مدت بانک سامان

دوره مالي يك ماهه و
هشت روزه منتهي به
31119/3913

سال مالي منتهي
به31119/391/

نر سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

411

18،843،113

513،344،112

333،111،513

()22،312

()23،138

()12،815

3090719403

318917/9344

81898009330

تفاوت ارزش اسمی و تنزیل شده سود سپرده

18

صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
-31

ساير درآمدها
دوره مالي يك ماهه و

دوره مالي شش ماهه

هشت روزه منتهي به

منتهي به31149/3913
یادداشت

کارمزد متغیر ابطال واحدهای سرمایه گذاری

سال مالي منتهي
به31119/391/

31119/3913

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

-

1،183،128

14،111،342

تعدیل کارمزد کارگزاری

11-1

12،328،128

18،155،133

53،511،131

سود سهام دریافتنی

11-2

5،312،111

-

-

سود سپرده دریافتنی

11-2

12،815

-

-

18،113،852

25،838،114

31،581،313

 -31-3مبلغ ت عدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازادکارمزد کارگزاری بوده که بكا توجكه بكه دسكتورالعمل پیشكگیری از معكامالت غیكر معمكول

صندوقها محاسبه وکارمزد پرداختی به کارگزار کسر گردیده است.
 -31-7ساير در آمدها شامل درآمدهاي ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام و سود سپرده بانکي است که در ساال
مالي قبل از درآمدهاي فوق الذکر کسر شده و طي سال جاري تحقق يافته است.

-11

هزينه کارمزد ارکان

هزينه کارمزد ارکان به شرح زير مي باشد:
دوره مالي شش ماهه منتهي
به31149/3913

دوره مالي يك ماهه و
هشت روزه منتهي به
31119/3913
ریال

ریال

سال مالي منتهي
به31119/391/
ریال

کارمزد مدیر

55،124،314

15،113،311

31،111،134

کارمزد متولی

53،345،111

11،513،111

14،333،185

کارمزد ضامن نقدشوندگی

51،353،853

4،551،332

34،135،111

حق الزحمه حسابرس

13،113،542

5،131،211

22،311،282

30190719073

4391/49183

313904397/7
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صندوق سرمايهگذاري مشترک رشد سامان
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به13فروردين ماه 3114
-13

ساير هزينه ها

دوره مالي يك ماهه و

دوره مالي شش ماهه

هشت روزه منتهي به

منتهي به31149/3913

31119/3913

ریال

سال مالي منتهي
به31119/391/
ریال

ریال

هزینه تصفیه

3،154،311

3,541،143

11،131،331

هزینه های تاسیس

3،111،131

2،531،113

1،528،483

هزینه های نرم افزار

115،841،181

34،113،482

128،134،111

هزینه های متفرقه

21،111

41،111

51،111

37093149433

4/91739743

341943/9333

-11

تعهدات و بدهيهاي احتمالي

صندوق در پایان دورة مالی هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد

 -11سرمايهگذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
31149/3913
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگي

نوع واحدهاي

تعداد واحدهاي

سرمايهگذاري

سرمايه گذاري

ضامن

ممتاز

111

45613

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری
بانک سامان

مدیر صندوق

ممتاز

111

41653

گروه مدیران

هنریک وسکانیانس
اعقان

مدیر سرمایه گذاری

عادی

11

41613

ضامن صندوق

شرکت بیمه سامان

درصدتملك

 -14معامالت ارکان و اشخاص وابسته به آنها
صنودق هیچگونه معامالت با اشخاص وابسته که نیاز به گزارش داشته باشد نداشته است.

 -15رويدادهاي بعد از تاريخ صورت خالص داراييها
رویدادهایی که در دوره بعد تاریخ صورت خالص داراییها تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا
افشا در یادداشتهای همراه باشد وجود نداشته است.
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