














 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 و زیانصورت سود 
1398آذر  30سال مالی منتهی به 

(تجدید ارائه شده)
سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به   

 30آذر 1397 30آذر 1398یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

درآمدهاي عملیاتی:
  1,048,519  51,474,557  درآمد سود سهام

  20,830  6148,753  درآمد سود تضمین شده
  1,663,508  72,938,415 سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها

 (1,100)  - 8 زیان تغییر ارزش سرمایه گذاري ها
4,561,7252,731,757 جمع درآمدهاي عملیاتی

هزینه هاي عملیاتی:
 (48,551) (58,271)9 هزینه هاي حقوق و دستمزد و مزایا

 (1,999) (2,255) هزینه استهالك
 (5,640) (8,400) هزینه اجاره

 (129,838) (25,425)10 سایر هزینه ها
 (186,028) (94,351)جمع هزینه هاي عملیاتی

4,467,3742,545,729 سود عملیاتی
  1,637  112,707  سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

4,470,0812,547,366 سود قبل از مالیات
 هزینه مالیات بر درآمد:

 (1,256) (364)              سال هاي قبل
2,546,110  4,469,717 سود خالص

 سود پایه هر سهم:
993566 عملیاتی (ریال)

  -   -  غیر عملیاتی (ریال)
12993566  سود پایه هر سهم (ریال)

 یادداشتهاي توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 صورت وضعیت مالی

1398آذر  30در تاریخ 

(تجدید ارائه شده)

1398/09/301397/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالدارایی ها
دارائیهاي غیر جاري

5,085 7,559 13    دارایی هاي ثابت مشهود

- 384,400 14     سرمایه گذاري در امالك

  81118 15    دارایی هاي نامشهود

76,855 26,855 16    سرمایه گذاري هاي بلند مدت

  2,935  178,938    دریافتنی هاي بلند مدت

  84,893  428,563جمع دارایی هاي غیر جاري

دارایی هاي جاري

  409  18404     پیش پرداخت ها

  974,153  17842,905    دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

  6,529,618  168,345,433    سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

  10,629  1935,241    موجودي نقد

  7,514,809  9,223,983جمع دارایی هاي  جاري

  7,599,702  9,652,546    جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

  4,500,000  204,500,000    سرمایه 

  450,000  21450,000    اندوخته قانونی 

  2,573,849  4,613,566    سود انباشته 

  7,523,849  9,563,566جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی هاي غیر جاري

  4,448  224,736    ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  4,448  4,736جمع بدهی هاي غیر جاري

بدهی هاي جاري

  4,810  2335,251پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها

  535  24535مالیات پرداختنی

  62,175  2535,975سود سهام پرداختنی

  3,885  2612,483ذخائر

  71,405  84,244    جمع بدهی هاي جاري

  75,853  88,980  جمع بدهی ها

  7,599,702  9,652,546جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت هاي توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .

۳ 



 (سهامی عام) لیشرکت سرمایه گذاري توسعه م
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه

1398آذر  30سال مالی منتهی به 

سرمایه
اندوخته 
قانونی

جمع کلسود انباشته

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,500,000450,0003,559,1478,509,147مانده در1396/10/01

 (21,408) (21,408)00اصالح اشتباهات (یادداشت 27)

4,500,000450,0003,537,7398,487,739مانده تجدید ارائه شده در1396/10/01

تغییرات حقوق مالکانه در سال 1397

002,655,3242,655,324سود خالص گزارش شده در صورت هاي مالی سال 1397

00اصالح اشتباهات (یادداشت 27)

00سود سهام مصوب

(109,214) (109,214) 

(3,510,000) (3,510,000) 

  7,523,849  4,500,000450,0002,573,849مانده تجدید ارائه شده در 1397/09/30
تغییرات حقوق مالکانه در سال 1398

004,469,7174,469,717سود خالص سال1398
 (2,430,000) (2,430,000)00سود سهام مصوب

4,613,5669,563,566     450,000  4,500,000مانده در 1398/09/30

یادداشت هاي توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .

۴ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 جریان هاي نقديصورت 

1398آذر  30سال مالی منتهی به 

یادداشت
سال مالی منتهی
به 1398/09/30

سال مالی منتهی به 
1397/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال
جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی: 

  1,341,976  282,300,307نقد حاصل از عملیات
 (177) (364)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

  1,341,799  2,299,943جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی
جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري :
  2,074  - دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت مشهود

  723  - دریافت هاي نقدي حاصل از فروش دارایی هاي ثابت نامشهود
 (2,903) (4,674)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود

  -  (849)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي نامشهود
نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري  (106) (5,523)جریان خالص (خروج) 

  1,341,693  2,294,420جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی
جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي تامین مالی : 

 (1,462,282) (2,272,512)پرداختهاي نقدي بابت سود سهام
نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی  (1,462,282) (2,272,512)جریان خالص(خروج) 

 (120,589)  21,908خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد
  131,235  10,629مانده موجودي نقد در ابتداي سال

 (17)  2,704تاثیر نرخ ارز
35,24110,629مانده موجودي نقد در پایان سال

29183,6882,038,890معامالت غیر نقدي

یادداشت هاي توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است .

۵ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 تاریخچه و فعالیت -1

 تاریخچه -1-1

 اداره در 208669 شـماره  تحـت  و گردیـده  تاسیس 15/06/1382 تاریخ در) عام سهامی( آفرین ثروت صنایع گروه شرکت
 در سـهام  صـاحبان  العـاده  فـوق  عمـومی  مجـامع  مصوبات برابر. است رسیده ثبت به تهران صنعتی مالکیت و شرکتها ثبت

 سـرمایه  شـرکت  بـه  سـپس  و بهمـن  صـنایع  گسترش شرکت به ابتدا شرکت نام 27/03/1383 و 20/08/1382 تاریخهاي
 است. 1010250195شماره شناسه ملی شرکت . است یافته تغییر ملی توسعه گذاري

 از آن سـهام  معـامالت  و درج بهادار اوراق و بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در زمره 12/11/1383 تاریخ در شرکت نام
 هـاي  شـرکت  جمله از) عام سهامی( ملی توسعه گذاري سرمایه شرکت حاضر حال در. است شده آغاز 29/01/1384 تاریخ
 محـل . اسـت  ایـران  ملـی  بانـک  آن نهـائی  تجاري واحد و بوده) عام سهامی( ملی توسعه گروه گذاري سرمایه شرکت فرعی

 .است 89 پالك خدامی، شهید خیابان ونک، میدان از باالتر عصر، ولی خیابان تهران، آدرس به شرکت فعلی استقرار

 فعالیت موضوع  -2-1

 :اساسنامه) 3( ماده طبق شرکت هايفعالیت موضوع
 :از است عبارت شرکت اصلی هايفعالیت –الف 

 راي حـق  داراي بهـادار  اوراق سـایر  یا ها صندوق گذاري سرمایه واحدهاي الشرکه، سهم سهام، در گذاري سرمایه  -1
 همـراه  بـه  یـا  تنهـائی  بـه  کـه  طـوري  بـه  انتفاع کسب هدف با گذاري سرمایه هاي صندوق یا مؤسسات ا،شرکته

 آن در یـا  نگرفته اختیار در را پذیر سرمایه گذاري سرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل خود، وابسته اشخاص
 .نیابد مالحظه قابل نفوذ

 کنتـرل  یـا  مـدیر  انتخـاب  توانـائی  و نیست راي حق داراي مولمع طور به که بهادار اوراق سایر در گذاري سرمایه  -2
 .دهد نمی بهادار اوراق مالک به را ناشر

:از است عبارت شرکت فرعی هاي فعالیت   -ب 
 و بانکهـا  نـزد  گـذاري  سـرمایه  هـاي  سـپرده  و بانکی سپرده گواهی گرانبها، فلزات مسکوکات، در گذاري سرمایه  -1

 .مجاز اعتباري مالی مؤسسات
 راي حـق  داراي بهـادار  اوراق سایر یا ها صندوق گذاري سرمایه واحدهاي الشرکه، سهم سهام، در گذاري سرمایه  -2

 همـراه  بـه  یـا  تنهـائی  بـه  کـه  طـوري  بـه  انتفاع کسب هدف با گذاري سرمایه هاي صندوق یا مؤسسات شرکتها،
 آن در یـا  گرفتـه  اختیار در را ذیرپ سرمایه گذاري سرمایه صندوق یا مؤسسه شرکت، کنترل خود، وابسته اشخاص

 .بیابد مالحظه قابل نفوذ
 هـدف  بـا  ساختمانی، هاي پروژه تولیدي، هاي پروژه فیزیکی، داراییهاي جمله از ها دارایی سایر در گذاري سرمایه -3

 انتفاع. کسب

 ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله : -4

 ي.ذارگ هیسرما يسمت در صندوق ها رشیپذ -1-4

۶ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 .اوراق بهادار یبازارگردان یمال نیتام-2-4
 .اوراق بهادار یسینو رهیمشارکت در تعهد پذ-3-4
 .حداقل  سود اوراق بهادار ای، اصل ینقد شوندگ نیتضم-4-4

تواند در راستاي اجراي فعالیتهاي مذکور در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقـدام بـه اخـذ تسـهیالت     شرکت می -5
ل دارایی نماید یا اسناد اعتباري بانکی افتتـاح کنـد و بـه واردات یـا صـادرات کـاال بپـردازد و امـور         مالی یا تحصی

گمرکی مربوطه را انجام دهد، این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راسـتاي اجـراي فعالیتهـاي شـرکت     
 ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد.

 کارکنانتعداد   -3-1

: است بوده زیر بشرح  سال طی در استخدام کارکنان تعداد میانگین وضعیت

 نفر نفر
27  27کارکنان قراردادي 

 دلیل ارائه صورتهاي مالی طبق فرمت جدید -4-1

خ شروع سال مالی ، مشمول استانداردهاي حسابداري جدید نبـوده اسـت ،   شرکت در تهیه صورتهاي مالی ، با توجه به تاری
لیکن به دلیل ایجاد یکنواختی در شکل تهیه صورتهاي مالی تلفیقی شرکت مـادر (سـرمایه گـذاري گـروه توسـعه ملـی) ،       

 صورتهاي مالی بر اساس استانداردهاي جدید تهیه شده است.

شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند: استانداردهاي حسابداري جدیدو تجدید نظر -2

"مالیات بر درآمد"با عنوان   35استاندارد حسابداري  -1-2

الزم االجرا مـی باشـد.در سـال جـاري آثـار بـا        1399مالیات بر درآمد براي سال مالی  با عنوان 35 شماره اجراي استاندارد
اهمیتی ناشی از اجراي استاندارد مزبور وجود ندارد.

حسابداري هاي رویه اهم -3

 اندازه گیري استفاده شده در تهیه صورتهاي مالی مبانی-1-3
 .است شده استفاده جاري ارزشهاي از مقتضی موارد در و تهیه تاریخی شده تمام بهاي مبناي بر "اساسا مالی صورتهاي

۷ 
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

گذاریها سرمایه -2-3

اندازه گیري

دت:  د م ي بلن ها ي  ذار ه گ سرمای

بهاي تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هریک از  سرمایه گذاریها  مایه گذاري دراوراق بهادار سر

ي :  جار ي  ذاریها ه گ سرمای

سرمایه گذاریها  هاقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاري سریع المعامله در بازار     

ي تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها اقل بها سایر سرمایه گذاریهاي جاري  

اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از  سرمایه گذاریها  سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار 

نحوه شناخت درآمد

سرمایه گـذاریهاي جـاري و بلنـد مـدت در سـهام       
شرکتها

می صـاحبان سـهام شـرکتدرزمان تصویب سود توسـط مجمـع عمـو   
( تا تاریخ صورت وضعیت مالی)سرمایه پذیر 

در زمان تحقق سود تضمین شده سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار 

  سرمایه گذاري در امالك  -3-3

ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاري ها انـدازه   کاهش سرمایه گذاري در امالك به بهاي تمام شده پس از کسر
درآمد سرمایه گذاري در امالك ،به ارزش منصفانه ما به ازاي دریافتی یا دریافتنی به کسـر مبـالغ   .شود ي میگیر

 وردي از بابت برگشت از فروش و تخفیفات شناسایی می شود.آبر

 تسعیر ارز  -4-3

 شـده  تمـام  بهـاي  بـه  کـه  غیرپولی اقالم و صورت وضعیت مالی خیتار در ارز دسترس قابل نرخ با ارزي پولی اقالم -1-4-3
نـرخ هـاي قابـل دسـترس بـه      . شود می تسعیر معامله انجام تاریخ درارز  دسترس قابل نرخ با ارزي اندازه گیري شده است،

 شرح زیر است:
مانده ها و معامالت مرتبط            نوع ارز              نرخ تسعیر ارز                            دلیل استفاده از نرخ 

وجوه ارزي نزد بانکها                            یورو                     سنا- 141،500ریال                             ارز قابل دسترس    

وجوه ارزي نزد بانکها                              دالر                   سنا- 128،400 ریال                             ارز قابل دسترس 

 تفاوت هاي ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزي حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود:-2-4-3
 می شود.یی منظور اي تمام شده آن در داراالف: تفاوت هاي تسعیر بدهی ارزي مربوط به دارایی هاي واجد شرایط ،به به

 ب: در سایر موارد ، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۸ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي یک ارز،از نرخی براي تسعیر استفاده می شود که جریان هـاي نقـدي آتـی     -3-4-3
آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکـدیگر بـه صـورت موقـت      ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط،بر حسب

 ممکن نباشد،نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن ،تبدیل امکان پذیر می شود.

 داراییهاي ثابت مشهود  -5-3

دي مرتبط با دارایـی هـاي ثابـت    بع مخارج. شود می اندازه گیري شده تمام بهاي مبناي بر  مشهود، ثابت داراییهاي-1-5-3
مشهودکه موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع 
اقتصادي حاصل از دارایی شود به مبلغ دفتري دارایی اضافه و طـی عمـر مفیـد باقیمانـده دارایـی هـاي مربـوط مسـتهلک         

مره تعمیر و نگهداري دارایی ها که به منظور حفـظ وضـعیت دارایـی در مقایسـه بـا اسـتاندارد عملکـرد        میشود.مخارج روز
 ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی میگردد.

ظـار (شـامل عمـر مفیـد     استهالك دارایی هاي ثابت مشهود، با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انت-2-5-3
 31/04/1394اصـالحیه مصـوب   149برآوردي) دارایی هاي مربوط و با درنظر گرفتن آیین نامه اسـتهالکات موضـوع مـاده    

 و اصالحیه هاي بعدي آن و بر اساس نرخ ها و روش هاي زیر محاسبه مـی  1366قانون مالیات هاي مستقیم مصوب اسفند 
 شود:

 بعـد  مـاه  اول از اسـتهالك  گیـرد،  می قرار برداري بهره مورد و شود می تحصیل ماه طی که یثابت داراییهاي براي -3-5-3
در مواردي که هریک از دارایی هاي اسـتهالك پـذیر (بـه اسـتثناي سـاختمان هـا و       . شود می منظور حسابها در و محاسبه

ماه متـوالی در یـک    6گر براي بیش از تاسیسات ساختمانی)پس از آمادگی جهت بهره برداري به علت تعطیل کار یا علل دی
نـرخ اسـتهالك مـنعکس در    درصـد   30دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد ،میزان استهالك آن براي مدت یاد شده معادل 

% مدت زمانی که دارایـی مـورد اسـتفاده    70جدول باالست. در این صورت چنانچه محاسبه استهالك بر حسب مدت باشد ،
 به باقیمانده مدت تعیین شده  براي استهالك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.قرار نگرفته است، 

 نامشهود هاي دارایی -6-3

. شود یم ثبت ها حساب در و يریگ اندازه شده تمام يبها يمبنا بر نامشهود يها ییدارا -1-6-3
 و مربـوط  انتظـار  مورد یآت ياقتصاد منافع صرفم يالگو به توجه با ن،یمع دیمف عمر با نامشهود ییدارا استهالك -2-6-3

:شود یم محاسبه ریز يها روش و ها نرخ براساس

.سرقفلی محل کسب به دلیل عمر مفید نامعین مستهلک نمی شود - 3-6-3

مستقیم6 سالهوسایط نقلیه

مستقیم6 سالهاثاثه و منصوبات

روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی

مستقیم3 سالهتجهیزات

روش استهالكنرخ استهالكنوع دارایی

مستقیم3 ساله نرم افزارهاي رایانه اي
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
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1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

هاي غیر جاريزیان کاهش ارزش دارایی-7-3

هـا، آزمـوندال بـر امکـان کـاهش ارزش دارایـی     ايدر پایان هر دوره گزارشگري، در صورت وجود هر گونه نشانه -1-7-3
 گردد.گیرد. در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی، برآورد و با ارزش دفتري آن مقایسه میکاهش ارزش انجام می

اي هاي نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشـانه آزمون کاهش ارزش دارایی -2-7-3
 شود.ر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام میدال ب

باشـد.  مبلغ بازیافتنی یک دارایی، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادي، هر کدام بیشتر است مـی  -3-7-3
کـه بیـانگر   هاي نقدي آتی ناشی از دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیـات  ارزش اقتصادي برابر با ارزش فعلی جریان

 باشد.می ،هاي نقدي آتی برآوردي بابت آن تعدیل نشده استهاي مختص دارایی که جریانارزش زمانی پول و ریسک
تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتري آن کمتر باشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلـغ بازیـافتنی    -4-7-3

گردد، مگر اینکه دارایـی  ان کاهش ارزش بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی میآن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زی
 گردد.تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می

-ارایی مـی در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش د -5-7-3

عـدم شناسـایی زیـان کـاهش  ارزش در      باشد، مبلغ دفتري دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ دفتري با فرض
گـردد مگـر اینکـه    یابد. برگشت زیان کاهش ارزش دارایی نیز بالفاصله درسود و زیان شناسایی میسالهاي قبل، افزایش می

شود.در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی میدارایی تجدید ارزیابی شده باشد که 
ذخایر -8-3

شناسـایی   زمـانی  ذخـایر  .اسـت  توجـه  قابل نسبتا ابهام با توام آن مبلغ تعیین یا و تسویه زمان که هستند بدهیهایی ذخایر،
 براي تسویه اقتصادي منافع خروج باشد، گذشته رویدادهاي نتیجه در ) عرفی یا قانونی(فعلی تعهد داراي شرکت که میشوند

نشـان  بـراي  و بررسـی  مالی دوره هر پایان در ذخایر .باشد وردآبر قابل اتکاپذیر اي گونه به تعهد مبلغ و باشد محتمل تعهد
ذخیـره  نباشـد،  محتمـل  دیگـر  تعهد، تسویه اقتصادي براي منافع خروج هرگاه و میشوند تعدیل جاري براورد بهترین دادن

.شود می داده گشتبر

 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان -9-3

 آنـان  خـدمت  سـال  هـر  بـراي  مسـتمر  مزایـاي  و ثابت حقوق آخرین ماه یک براساس کارکنان خدمت پایان مزایاي ذخیره
 .شود می منظور حسابها در و محاسبه

 قضاوت هاي مدیریت در فرآیند بکارگیري رویه هاي حسابداري و برآوردها-4
 قضاوت ها در فرآیند بکارگیري رویه هاي حسابداري -1-4
 طبقه بندي سرمایه گذاري ها در طبقه دارایی هاي غیر جاري -1-1-4

هیات مدیره  با  بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز ، قصد نگهداري سرمایه گذاري هاي بلند مدت بـراي مـدت   
قصد استفاده مستمر توسـط شـرکت نگهـداري مـی شـود و هـدف آن  نگهـداري  طوالنی را دارد. این سرمایه گذاري ها با

گذاري ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه براي شرکت است. سرمایه از پرتفویی
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 سهام سود درآمد-5

یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال

1,043,813   1,347,113 1-7-16سهام

16-7-1 127,444   4,706

 1,474,557 1,048,519

واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري

1-5- درآمد واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري عمدتاً مربوط به سود صـندوق  اعتمـاد کارگزاري  بانـک  ملـی  ایـران  
و صندوق امین آشناي ایرانیان می باشد. 

 شده تضمین سود درآمد-6

یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال
16-7-1 123,492  2,979  

  15,890  7,615سود سپرده بانکی
  1,961  17,646 سایر

148,753  20,830  

 سود اوراق خزانه اسالمی

1-6- سایر درآمدهاي عملیاتی عمدتاً مربوط به درآمد ضامن نقد شوندگی  مـی  باشـد  ، ایـن  شـرکت  ضـامن  

نقدشـوندگی  صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی از زمان تاسیس صندوق مذکور بوده است. 

7-سود (زیان)  حاصل از فروش سرمایه گذاري ها 

یادداشت

 میلیون ریال میلیون ریال

  1,617,196  2,941,044 1-7-16سهام

  46,312 (2,629) 1-7-16 واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري

2,938,415  1,663,508  

۱۱ 

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

سال مالی منتهی 

به 1397/09/30

سال مالی منتهی 

به 1397/09/30

سال مالی منتهی 

به 1398/09/30

سال مالی منتهی 

به 1398/09/30

سال مالی منتهی 

به 1398/09/30



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 گذاریها سرمایه ارزش تغییر)  زیان(-8

 میلیون ریال میلیون ریال

 (1,100)  - زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریهاي بلند مدت

 -  (1,100) 

 مزایا و دستمزد و حقوق هاي هزینه -9

یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال

35,060 44,717 حقوق و دستمزد و مزایا
3,500 4,200 1-9پاداش هیئت مدیره

324 360 حق حضور در جلسات هیئت مدیره
4,061 5,022 23%بیمه سهم کارفرما

5,606 3,972 مزایاي پایان خدمت و مرخصی
58,271  48,551  

سال مالی منتهی 
به 1398/09/30

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

1-9-پاداش هیات مدیره مربوط به  سال مالی منتهی به 1397/09/30 بالغ بر 4,200میلیون ریال بـوده  کـه  وفـق  مصـوبه  

مجمع عمومی عادي سالیانه مورخ 1397/11/24 محاسبه و  به حساب سهامدار عمده شرکت پرداخت گردیده است.

10- سایر هزینه ها 

یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال

2,4692,166تعمیر و نگهداري
533441هزینه هاي فروش و تبلیغات

1,852762هزینه حسابرسی
13,4502,958-10حق الزحمه و حق المشاوره

249294ملزومات مصرفی
1,152794هزینه عوارض و مالیات نقل و انتقال دارایی

270109,214
215,72013,209-10سایر

25,425129,838

سال مالی منتهی 
به 1398/09/30

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

اصالح  اشتباه مبلغ فروش پروژه برزیل

۱۲ 

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

سال مالی منتهی 

به 1398/09/30
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1-10- هزینه حق الزحمه و حق المشاوره عمدتاً مربوط به حق الزحمه پرداختی به مشاوران در امور سرمایه گذاري، بیمـ اي ه 
و مالیاتی می باشد. 

 هزینـه  و 1394 الی 1385 سنوات بابت شرکت اي بیمه حسابرسی از ناشی بدهی هزینه به مربوط عمدتاً اقالم سایر-2-10
 .باشد می  گروه شرکتهاي مدیران گردهمایی و مراسم برگزاري هاي

 عملیاتی غیر هاي هزینه و ها درآمد سایر -11

سال مالی منتهی 
به 1398/09/30

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

 میلیون ریال میلیون ریال

 (17)  2,704سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی هاي ارزي

 -  1,501  

3  153  

2,707  1,637  

سود فروش داراییهاي ثابت مشهود

سایر

 سهم هر پایه سود محاسبه مبناي -12

سال مالی منتهی 
به 1398/09/30

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال
  2,545,729  4,467,374سود عملیاتی

  -   - اثر مالیاتی
4,467,374  2,545,729  

  1,637  2,707سود غیر عملیاتی
 (1,256) (364)اثر مالیاتی

2,343  381  
2,547,366 4,470,081 سود خالص
 (1,256) (364)اثر مالیاتی

4,469,717  2,546,110  

سال مالی منتهی 
به 1398/09/30

سال مالی منتهی 
به 1397/09/30

تعدادتعداد
 4,500 4,500

566 993 سود پایه هر سهم-ریال
 میانگین موزون تعداد سهام عادي(میلیون سهم)

۱۳ 
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 مشهود ثابت هاي داریی -13

 جمع وسایط نقلیه تجهیزات کامپیوتر اثاثه و منصوبات

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
3,7511,3963,8408,987

612922,5502,903
 -   -  (1,535) (1,535) 

3,8121,6884,85510,355
1601,0843,4304,674
(12)(77)0(89)

3,9602,6958,28514,940

 جمع وسایط نقلیه تجهیزات کامپیوتر اثاثه و منصوبات

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
1,6231,0491,5894,261
1,1371896461,972

 -   -  (963) (963) 
2,7601,2381,2725,270
8402531,1072,200
(12)(77)0(89)

3,5881,4142,3797,381
3721,2815,9067,559

1,0524503,5835,085

بهاي تمام شده :
مانده در  1396/10/01

افزایش
واگذار شده

مانده در 1397/09/30

افزایش

مانده در 1398/09/30

مبلغ دفتري در  1398/09/30

مبلغ دفتري در1397/09/30

 استهالك انباشته

مانده در1398/09/30

واگذار شده
مانده در  1397/09/30

استهالك

استهالك

واگذار شده

مانده در  1396/10/01

واگذار شده

 .است شده خریداري قانونی فرایند انجام از پس پارس پژو خودروي دستگاه دو گزارش مورد مالی سال در-1-13

 گـذاري  سرمایه شرکت توسط زلزله و سیل حریق، از ناشی احتمالی خطرات مقابل در مشهود ثابت هاي دارایی -2-13
 .است برخوردار اي بیمه پوشش از) شرکت اصلی سهامدار( ملی توسعه گروه

 امالك در گذاري سرمایه -14

1398/09/301397/09/30

 میلیون ریال میلیون ریال

384,4000
384,4000

پیش پرداخت خرید امالك

۱۴ 
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 مجمـوع  مساحت به( نیاوران رولکس پروژه در تجاري واحد باب یک  خرید پرداخت پیش بابت فوق گذاري سرمایه -1-14
 قـرارداد  مطـابق  ملـی  صـنعت  و سـاختمان  الملـل  بـین  شـرکت  از)انبـاري  و پارکینـگ  شـامل  ملحقات اضافه به متر 370

  توافـق  طبـق  کـه  بوده اقساط و نقد شرایط با ریال میلیارد 520 خرید مبلغ. باشد می 17/09/1398 مورخ 15548/01/98
 فـروش  بابـت  ایـران  بیمـه  شرکت از مطالبات مانده انتقال موضوع( مذکور شرکت از مطالبات با آن ریال میلیارد 384 مبلغ

 .گردید خواهد تسویه ملی صنعت و ساختمان الملل بین شرکت به برزیل خیابان ساختمان

 مشهود نا هاي دارایی -15

جمعنرم افزار رایانه ايحق امتیاز خدمات عمومی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال بهاي تمام شده:
6,9533937,346

(6,221)0(6,221)واگذار شده
(724)0(724)تعدیالت

8393401مانده در 1397/09/30
0849849افزایش

81,2421,250مانده در 1398/09/30

جمعنرم افزار رایانه ايحق امتیاز خدمات عمومی

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریالاستهالك انباشته
6,2213566,577

02727 استهالك
(6,221)0(6,221)واگذار شده

0383383مانده در 1397/09/30
05656 استهالك

0439439مانده در  1398/09/30
8803811مبلغ دفتري در1398/09/30
81018مبلغ دفتري در 1397/09/30

مانده در 1396/10/01

مانده در 1396/10/01

۱۵ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 سرمایه گذاري ها -16

1397/09/30
مبلغ دفتريمبلغ دفتريکاهش ارزشبهاي تمام شدهیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

16-16,832,177 -6,832,1775,863,639

185,64110,703- 2185,641-16واحدهاي صندوقهاي سرمایه گذاري

569,306 186,327- 3186,327-16سایر اوراق بهادار

7,204,14507,204,1456,443,648

16-41,141,288 -1,141,28885,970

8,345,43308,345,4336,529,618

16-520,345 1,10019,24569,245

16-67,610 -7,6107,610

27,9551,10026,85576,855

8,373,3881,1008,372,2886,606,473

سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس

جمع سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار

سهام شرکت ها

سرمایه گذاري بلند مدت

واحدهاي صندوق هاي سرمایه گذاري

جمع کل سرمایه گذاري ها

جمع سرمایه گذاري هاي بلند مدت در اوراق بهادار

سایر سرمایه گذاري هاي جاري در اوراق بهادار:

واحدهاي صندوقهاي سرمایه گذاري

جمع سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

1398/09/30

سرمایه گذاري هاي جاري سریع المعامله در بازار:

سرمایه گذاري کوتاه مدت

۱۶ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :باشدمی ذیل بشرح)  فرابورس و بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام( بازار در المعامله سریع جاري مدت کوتاه هاي گذاري سرمایه گردش-1-16

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
652,302,020756,62021,220,00032,95074,967,89387,041598,554,127702,52910.883گروه سرمایه گذاري  مسکن

260,416,326218,397178,395,676272,016365,020,650621,4490.281  675,068  283,000,000فوالد مبارکه اصفهان

130,000,000439,94346,423,78564,44226,288,70575,248150,135,080429,1370.313سنگ آهن گل گهر

800,0006,73328,400,000122,01899,400,000427,0900.697  542,375  127,000,000پتروشیمی مبین

1,175396,800,000436,28414,400,17441,88182,401,001394,4060.999توسعه صنایع بهشهر

306,13517,1137,650,651229,3319,905,484300,2150.413  512,433    17,250,000پتروشیمی زاگرس

52,011,323295,6878,191,31524,38043,820,008271,3070.088 --بانک ملت

29,891,319124,94885,907,793192,625107,653,526260,5960.138  328,273  163,670,000ملی صنایع مس ایران

118,616,222248,426103,208,689438,620149,214,554439,31172,610,357247,7350.447سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

27,001,597276,23128,133,431239,95728,868,166246,2270.209  209,953    30,000,000پتروشیمی جم

---13,125,00078,730599,0036,00113,724,00384,731پتروشیمی جم(حق تقدم)

29,601,250243,1235,000,00024,42828,956,626238,8880.359    20,193      4,355,376پتروشیمی شازند ( اراك)

36,429,389257,0062,624,51618,29933,804,873238,7070.125 --مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا)

630,4627,36320,090,78463,38666,892,804213,6305.672  269,653    86,353,126سرمایه گذاري شفا دارو

55,579,082189,1190.093--55,579,082189,119--مخابرات ایران

383,035,981188,2490.171--383,035,981188,249--بانک تجارت

15,881,086194,8851,200,00014,54014,681,086180,3450.734--نفت پارس

58,665,300163,7660.115--43,665,30085,727    78,039    15,000,000پاالیش نفت اصفهان

76,270,814188,2672,836,64344,89924,128,24270,26754,979,215162,8992.115نفت بهران

21,670,525147,4990.114--21,670,525147,499         --فوالد خوزستان

235,000,000145,7400.134--235,000,000145,740--بانک صادرات ایران

19,545,891137,6032,000,00010,79620,545,891141,4620.851    14,655      3,000,000توسعه معادن روي

16,600,000183,9285,896,61364,27510,703,387119,6530.087--سنگ آهن گهر زمین

4,184,611115,369343,1449,4603,841,467105,9090.192پلی پروپیلن جم

7,465,42399,0880.089--7,465,42399,088--خدمات انفورماتیک

4,362,6313,957,0042,083,9906,235,645 جمع - نقل به صفحه بعد

نام شرکت سرمایه پذیر
مانده در ابتداي سال

کاهشافزایش
مانده در پایان سال

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

۱۷ 

--



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
4,362,6313,957,0042,083,9906,235,645جمع-نقل از صفحه قبل

20,483,99395,2453.454            11,902            4,024,66865,5872,561,007            41,560              19,020,332البراتورهاي دارویی رازك

7,870,00089,4560.131           15,149             1,870,00033,4651,500,000           71,140                7,500,000پتروشیمی پردیس
39,864,69174,0940.065               185              39,964,69174,279100,000                -- ذوب آهن اصفهان

8,590,99762,9800.03         181,048           8,058,40650,09711,867,409         193,931              12,400,000پاالیش نفت بندر عباس
17,470,48461,3292.184             8,447            10,888,10534,3902,417,621            35,386                9,000,000البراتورهاي سینا دارو

11,264,28954,8180.352           90,925          22,000,000145,74310,735,711                --صنایع ماشینهاي اداري ایران
-5,903,64525,465           23,967            11,460,00049,4325,556,355                --صنایع ماشینهاي اداري ایران(حق تقدم)  

58,455,76450,0005.882                - -58,455,76450,000                --گروه توسعه هنر ایران
6,227,17529,9180.014            58,120          7,732,17524,44213,005,000            63,596              11,500,000معدنی و صنعتی چادرملو

11,000,00027,9130.122                - -11,000,00027,913                --لیزینگ رایان سایپا
7,100,00020,5410.071                - -7,100,00020,541                --بانک سینا

49,999,9943,7502.5                 -  --12,499,998             3,750              37,499,996شرکت بورس اوراق بهادار تهران
14,000,0001,0001                 -  --4,000,000             1,000              10,000,000فرابورس ایران

-3,79013            89,750          1,000,0005,22226,000,000           84,541              25,003,790گروه صنعتی بارز  
-1,0009           32,877            3,596,06732,8863,595,067                --مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر  

-1,0001                 -                      -                     -                     -                    1                       1,000سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان  
-                 -1,052                - --364                -688بورس کاالي ایران  

-                 - -         129,222           1,000399,355,881         129,219              99,354,881بانک پاسارگاد  
-                  - -         127,934           274,99156066,000,000         127,374              65,725,009سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري  

-                  -                      -          114,067           34,940,177                     -                     -          114,067              34,940,177توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)  
-                  -                      -              4,461             1,969,682                     -                     -             4,461                1,969,682توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)(حق تقدم)  

-                  - -         106,148          150,00098735,475,550          105,161              35,325,550توسعه معدنی و صنعتی صبا نور  
-                 - -            87,295          13,54612514,013,546           87,170              14,000,000سرمایه گذاري دارویی تامین  

- -            85,683                2,800,000پتروشیمی پارس  2,800,000            85,683           - -                 -  
5,510,671       4,572,676         3,251,170      6,832,177       

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر

جمع - نقل به صفحه بعد

مانده در ابتداي سال
کاهشافزایش

مانده در پایان سال

۱۸ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
5,510,6714,572,6763,251,1706,832,177جمع-نقل از صفحه قبل

---35,700,00080,780                     - -35,700,00080,780سیمان فارس و خوزستان  
---39,925,33487,339                28,672          27,000,06058,66712,925,274کارت اعتباري ایران کیش  

---10,000,00052,150                     - -10,000,00052,150مدیریت سرمایه گذاري امید  
---12,000,00051,283                     - -12,000,00051,283آلومنیوم ایران  

---13,700,46543,946                     - -13,700,46543,946تجارت الکتریک پارسیان  
---3,800,00028,149                     - -3,800,00028,149نفت پاسارگاد  
---13,670,80922,607                  3,046            12,000,00019,5611,670,809بانک کارافرین  

---7,417,30714,269                  2,844            5,800,00011,4251,617,307کشت و صنعت شهداب ناب خراسان  
---5,100,2787,476                    556                5,001,5126,92098,766لنت ترمز ایران  

---12,49985                     - -12,49985ایران ترانسفو  
---2,0009  7                  40021,600پاکسان  
----333                     - --333 آذرآب  

---1,500,00058,766                58,766            1,500,000--پتروشیمی مارون  
---1,665,49859,389                59,389            1,665,498--پتروشیمی نوري  

---3,135,16843,141                43,141            3,135,168--تولید و صادرات ریشمک  
---1561  1561--جنرال مکانیک  

---32,000,00076,463                76,463          32,000,000--سرمایه گذاري نفت و گاز پتروشیمی تامین  
---5,034,37743,832                43,832            5,034,377--صنعتی بهپاك  

---1,070,00040,226                40,226            1,070,000--فروشگاههاي زنجیره ایی افق کوروش  
---5,000,0009,142                  9,142            5,000,000--گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان  

---11,000,00021,185                21,185          11,000,000--گروه صنایع بهشهر ایران  
---5,302,023145,908              145,908            5,302,023--ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس  

جمع سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت جاري سریع المعامله در بازار 
5,863,6395,105,8544,137,3166,832,177(سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس و فرابورس)

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر
مانده در ابتداي سال

کاهشافزایش
مانده در پایان سال

۱۹ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :میباشد ذیل بشرح )گذاري سرمایه صندوقهاي هاي واحد( بازار در المعامله سریع جاري مدت کوتاه گذاري سرمایه گردش -2-16

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
       -7,000,00071,734      -     -7,000,00071,734     -     -صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت معیار

       -1,950,00047,458      -     -1,950,00047,458     -     -صندوق سکه طال کیان
       -1,000,00027,401      -     -1,000,00027,401     -     -صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

       -1,501,35218,322      -     -1,501,35218,322     -     -صندوق پشتوانه طالي مفید
       -15,00010,703      -     -          -    -       10,703       15,000صندوق سرمایه گذاري جسورانه  رویش لوتوس

       -1,000,00010,023      -     -1,000,00010,023     -     -صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان
جمع سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت جاري سریع 

المعامله در بازار(واحدهاي صندوقهاي سرمایه گذاري)

کاهش
مانده در پایان سال

مبالغ به میلیون ریال

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه نام شرکت سرمایه پذیر
مانده در ابتداي سال

افزایش

10,703185,641 174,93800

۲۰ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :باشدمی ذیل بشرح) بهادار اوراق سایر( بازار در ملهالمعا سریع جاري مدت کوتاه گذاري سرمایه گردش-3-16

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
             -152,205103,723                -             -152,205103,723               -               -اوراق خزانه  اسالمی 991022
             -73,17554,961                -             -73,17554,961               -               -اوراق خزانه  اسالمی990513
             -30,00023,027                -             -00          23,027          30,000اوراق خزانه اسالمی 981016
             -3,4842,526                -             -3,4842,526               -               -اوراق خزانه  اسالمی990423

             -23,0002,075                -             -23,0002,075               -               -زعفران 9908 نگین طالي سرخ
             -19,743,67215                -             -19,743,67215               -               -اختیار فروش فوالد خوزستان
             -          175,452      210,841                    -               -        175,452        210,841اوراق خزانه اسالمی 980411

             -                 -              -         129,875       166,679                    -               -        129,875        166,679اوراق  خزانه اسالمی 980820
             -            85,501      106,140                    -               -          85,501        106,140اوراق خزانه اسالمی980722
             -                 -              -           75,293        94,220                    -               -          75,293          94,220اورق خزانه اسالمی 980523
             -            52,605        62,000                    -               -          52,605          62,000اوراق خزانه اسالمی 971228
             -                 -              -           27,553        29,892                    -               -          27,553          29,892اوراق خزانه  اسالمی971010

569,306163,300546,279186,327جمع سرمایه گذاري کوتاه مدت جاري سریع المعامله در بازار(سایر اوراق بهادار) 

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر
مانده در ابتداي سال

کاهشافزایش
مانده در پایان سال

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه

21

              -                -

              -                -

              -                -



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :باشدمی ذیل بشرح بهادار اوراق در جاري هاي گذاري سرمایه سایر گردش-4-16

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد
%3,357,0163,220,7592,387,0002,240,769970,016979,9902               -               -صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملی

99,998100,5530.43                 -              -54,93055,104          45,449          45,068صندوق سرمایه گذاري امین آشناي ایرانیان

%20,70520,7061355                -             -20,70520,706               -               -صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

15,35020,00015.86                 -              -          20,000          15,350صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه ملی

%20115,8391058                -             -20115,839               -               -صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی

5,0004,0000.00                 -              -1,500            2,500            5,000صندوق سرمایه گذاري جسورانه فن آوري آرمان

%1,0002000                -             -1,000200               -               -صندوق جسورانه فناوري بازنشستگی
0.00                 -               -              7,998           1,878                   -              -            7,998            1,878صندوق سرمایه گذاري مشترك آسمان خاورمیانه

0.00                 -               -            10,023              -                    -              -          10,023               -صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان

85,9703,314,1082,258,7901,141,288جمع سایر سرمایه گذاري هاي جاري در اوراق بهادار

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر
مانده در ابتداي سال

کاهشافزایش
مانده در پایان سال

درصد مالکیت فروشخرید/افزایش سرمایه

22



 
 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی

 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی
 1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 
 :باشدمی ذیل بشرح بهادار اوراق در) ها شرکت سهام( مدت بلند گذاري سرمایه گردش-5-16

کاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

 19,000,000 19,000-           -               -               -                -            19,000,000 19,000 15
 24,000 240-           -               -               -                -            24,000 240 4
 5,000 5-           -               -               -                -            5,000 5 1

 50,000,000 50,000-           -                50,000,000 50,000-            - --
 110,000 1,100-           -               -               -                 1,100 110,000 --

 200-              -           -               -               -                -            200 --
-              (1,100) -           -               -               -                -           -               -                 -         

-            69,245-          --             50,000 1,100-             19,245-       
کاهش ارزش سرمایه گذاریها

توسعه بین الملل تجارت ملی
توسعه صنعت سرمایه گذاري

توسعه ملی ارتباطات سبز
گروه توسعه هنر

خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان
داروسازي دانا

مانده در ابتداي سالنام شرکت سرمایه پذیر
کاهشافزایش

مانده در پایان سال

مبالغ به میلیون ریال

 درصد 
مالکیت فروش/تغییر طبقه بنديخرید/افزایش سرمایه

جمع سرمایه گذاري هاي بلند مدت (سهام شرکتها)

 :باشدمی ذیل بشرح بهادار اوراق در) گذاري سرمایه صندوق واحدهاي( مدت بلند گذاري سرمایه گردش-6-16

کاهش ارزش
مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

 5,000 5,000-           -               -               -                -            5,000 5,000 16
 950 2,610-           -               -               -                -            950 2,610 10

-            7,610-          --             - --             7,610-       

صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه ملی

نام شرکت سرمایه پذیر
 درصد 
مالکیت فروش/تغییر طبقه بنديخرید/افزایش سرمایه

صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی

کاهشافزایش
مانده در پایان سال مانده در ابتداي سال

جمع سرمایه گذاري هاي بلند مدت(واحدهاي صندوق سرمایه گذاري)

مبالغ به میلیون ریال

 

 

۲۳ 
 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 :است زیر شرح به آنها درآمد تفکیک به بهادار اوراق در مدت بلند و مدت کوتاه گذاري سرمایه-7-16
 :مدت کوتاه هاي گذاري سرمایه -1-7-16

1398/09/301397/09/30
درصد به
جمع کل

سود سهام
سود (زیان)

فروش

درآمد سود
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان)
فروش

جمع

702,529        756,620       8.421,325,199      13,046          24,238-           37,28432,698        (19,956) 12,742

621,449        675,068       7.451,911,978      127,568        487,494-           615,06260,287        235,105      295,392       

429,137        439,943       5.141,082,774      138,420        109,716-           248,13665,077        92,583157,660

427,090        542,375       5.121,029,486      180,000        140,676-           320,676148,773      30,897        179,670       

394,405        34.73397,090         2,550           6,945-           9,495-             -             -              

300,215        512,433       3.60674,355         236,394        221,607-           458,001117,910      67,030        184,940       

271,307        -              3.25269,712         -               4,168-           4,168-             (22,529) (22,529) 

260,596        328,273       3.12700,071         22,050         184,366-           206,41616,732        51,831        68,563         

247,735        248,426       2.97374,234         78,891         232,112-           311,00349,840        11,62261,462

246,227        209,953       2.95398,987         91,898         95,630-           187,52862,733        79,997        142,730       

238,888        20,193         2.86249,230         7,500           12,316-           19,81634,8374,840

              -              -             -13,081          -8,881           4,200         2.86357,216-        238,707مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران(مپنا)

213,630        269,653       2.56876,965         51,812         173,384-           225,19656,130        5,48561,615

189,119        -2.27244,214         -  -  -          -  -             -             -              

188,250        -2.26186,922         -  -  -          -  -             -             -              

180,345        -2.16332,013         -  11,134-          11,134-             -             -              

163,766        78,039         1.96332,867         18,405         -  -           18,405-             23,21723,217

162,899        188,267       1.951,350,564      205,957        412,752-           618,709119,925      120,322      240,247       

147,499        -1.77209,467         21,670          -  -          21,67019,320        171,696191,016

145,740        -1.75149,930         -  -  -          -  -             -             -              

5,769,534  4,269,246  69.1512,453,274  1,200,361   2,125,419   -   3,325,780   749,428  852,137   1,601,565  

مبالغ میلیون ریال
درآمد سرمایه  گذاري 

1398/09/30 

بانک ملت

ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

پتروشیمی جم

فوالد مبارکه اصفهان

سنگ آهن گل گهر

پتروشیمی مبین

توسعه صنایع بهشهر

پتروشیمی زاگرس

نام شرکت سرمایه پذیر

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري 
1397/09/30 

گروه سرمایه گذاري  مسکن

فوالد خوزستان

بانک صادرات ایران

جمع-نقل به صفحه بعد

پتروشیمی شازند ( اراك)

نفت بهران

مخابرات ایران

بانک تجارت

نفت پارس

پاالیش نفت اصفهان

سرمایه گذاري شفا دارو

۲۴ 



 
 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی

 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی
 1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 

1398/09/301397/09/30
درصد به 
جمع کل

سود سهام
سود (زیان) 

فروش

درآمد سود 
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان) 
فروش

جمع

           5,769,534         4,269,24669.15         12,453,274         1,200,361         2,125,419-          3,325,780            749,428            852,137        1,601,565

141,462        14,655         1.70169,956         6,000            3,745-9,745-              -              -              

119,653        -              1.43192,393         8,320           34,059-42,379-              -              -              

105,908        -              1.27110,657         325              79-404-              -              -              

103,723        -              1.24125,228         -               -               ---              -              -              

99,088          -              1.19122,142         1,359           -               -1,3593,853           45,187         49,040         

95,245          41,560         1.14610,730         36,234          61,406-97,64059,516         541,873       601,389       

89,456          71,140         1.07174,683         16,370          8,695-25,06512,750         19,106         31,856         

74,095          -              0.8982,081           -               4-4-              -              -              

62,980          193,931       0.7575,664           16,320          15,731-32,0516,812           (32,493) (25,681) 

61,329          35,386         0.73331,730         13,833         35,794-49,62716,168          10,006         26,174         

54,961          -              0.6665,450           -               ----              -              -              

54,818          -              0.66140,916         4,200           78,226-82,426-              -              -              

50,000          -              0.60252,354         3,900           --3,900-              -              -              

29,918          63,596         0.3634,418           7,350           3,464-10,8142,105           628              2,733           

27,913          -              0.3327,489           -               ----              -              -              

25,465          -              0.3162,084           -               ----              -              -              

23,027          23,027         0.2829,746           -               ----              (496) (496) 

6,988,574    4,712,540     83.7615,060,994      1,314,572     2,366,622     -             3,681,194      850,632        1,435,948    2,286,580    

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري 
1398/09/30 

درآمد سرمایه  گذاري 
1397/09/30 

توسعه معادن روي

سنگ آهن گهر زمین

پلی پروپیلن جم

اوراق خزانه اسالمی 991022

خدمات انفورماتیک

نام شرکت سرمایه پذیر

جمع-نقل از صفحه قبل

مبالغ به میلیون ریال

صنایع ماشینهاي اداري ایران(حق تقدم)

اوراق خزانه اسالمی 981016
جمع-نقل به صفحه بعد

اوراق خزانه  اسالمی990513

صنایع ماشینهاي اداري ایران

گروه توسعه هنر ایران

معدنی و صنعتی چادرملو

لیزینگ رایان سایپا

البراتورهاي دارویی رازك

پتروشیمی پردیس

سهامی ذوب آهن اصفهان

پاالیش نفت بندر عباس

البراتورهاي سینا دارو

۲۵ 
 



 
 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی

 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی
 1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 

1398/09/301397/09/30
درصد به 
جمع کل

سود سهام
سود (زیان) 

فروش

درآمد سود 
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان) 
فروش

جمع

        6,988,574         4,712,54083.76          15,060,994        1,314,572       2,366,622-         3,681,194          850,632       1,435,948       2,286,580

20,541          -              0.2520,519           -               -               --               -              -              -              

3,750            3,750           0.041,018,750      5,625            -               -5,625            3,000           -              3,000           

2,526            -              0.033,145             -               -               --               -              -              -              

              -              -              -               --               -               -             0.022,169              -            2,075زعفران 9908 نگین طالي سرخ

1,000            1,000           0.01330,512         1,200           -               -1,200            1,050           -              1,050           

15                 -              0.00-                -               -               --               -              -              -              

13                 84,542         0.0030                 2,501           44,472         -46,973          8,933           (60) 8,873           

9                  -              0.0016                 -               505              -505               -              17,092         17,092         

 (304) (1,224)              920               --               -               -                   0.003                 1                  1سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان

-               -              0.0015                 -               -               --               -              21,208         21,208         

-               175,451       0.00-                -               -               35,390      35,390          -              -              -              

-               129,875       0.00-                -               -               36,804      36,804          -              (129) (129) 

-               129,219       0.00-                -               7,895           -           7,895            -              -              -              

-               127,374       0.00-                -               43,001         -           43,001          30,172         11,114         41,286         

           2,415 (2,931)           5,346          12,974           -         12,974               -                -0.00       114,067               -توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

-               105,161       0.00-                10,275         93,559         -           103,834        12,085         15,556         27,641         

-               87,170         0.00-                -               68,753          -           68,753          13,400         (9,828) 3,572           

-               85,683         0.00-                -               34,273         -           34,273          25,174         28,635         53,809         

-               85,501         0.00-                -               -               20,638      20,638          -              -              -              

7,018,505      5,841,334    84.1116,436,153     1,334,173     2,672,054     92,832      4,099,059       950,712         1,515,381     2,466,093     

اوراق خزانه اسالمی 980411

اختیار فروش فوالد خوزستان

گروه صنعتی بارز

فرابورس ایران

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر

بورس کاالي ایران

جمع- نقل از صفحه قبل

بانک سینا

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

اوراق خزانه اسالمی990423

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري 
1398/09/30 

درآمد سرمایه  گذاري 
1397/09/30 

اوراق خزانه اسالمی 980820

سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

پتروشیمی پارس

بانک پاسارگاد

سرمایه گذاري دارویی تامین

جمع-نقل به صفحه بعد
اوراق خزانه اسالمی980722

۲۶ 
 



 
 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی

 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی
 1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 

1398/09/301397/09/30
درصد به 
جمع کل

سود سهام
سود (زیان) 

فروش

درآمد سود 
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان) 
فروش

جمع

             7,018,505          5,841,33484.11            16,436,153           1,334,173           2,672,054           92,832             4,099,059               950,712           1,515,381          2,466,093

-               80,780         -      -                -               28,316-           28,316          2,595           (6,840) (4,245) 

-               78,730         -      -                -               -               -           -               -              -              -              

-               75,293         -      -                -               -               18,92618,926          -              -              -              

-               58,667         -      -                227              58,854         -           59,081          12,882         3,050           15,932         

-               52,605         -      -                -               -               9,3959,395            -              -              -              

-               52,150         -      -                3,000           7,904           -           10,904          -              -              -              

-               51,283         -      -                -               8,763-           8,763            -              -              -              

-               43,946         -      -                -               388              -           388               3,667           (1,280) 2,387           

-               28,149         -      -                -               1,378-           1,378            950              (3,408) (2,458) 

-               27,553         -      -                -               -               2,339        2,339            -              -              -              

-               19,561         -      -                -               4,170-           4,170            861              1,0241,885

-               11,425         -      -                1,484           18,463          -           19,947          1,539           -              1,539           

-               6,919           -      -                -               23,615-           23,615          -              799799

-               4,461           -      -                -               -               -           -               -              -              -              

-               85               -      -                -               (11) -           (11) 3                  294297

-               2                 -      -                1                  9                  -           10                 -              253              253              

-               -              -      -                -               1-           1                   -              -              -              

-               -              -      -                -               55                -           55                 -              -              -              

-               -              -      -                5,339           (1,335) -           4,004            -              -              -              

-               -              -      -                -               2,792           -           2,792            -              -              -              

-               -              -      -                -               1-           1                   -              -              -              

-               -              -      -                -               3,467            -           3,467            8,405           27,083         35,488         

-               -              -      -                -               12,639-           12,639          -              -              -              

-               -              -      -                2,889           20,218         -           23,107          -              -              -              

-               -              -      -                -               136-           136               -              (21,042) (21,042) 

-               -              -      -                -               3,131           -           3,131            -              -              -              

7,018,505      6,432,945    84.1116,436,153     1,347,113      2,865,008     123,492     4,335,613     981,614         1,515,314      2,496,928    

بانک کارافرین

کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

سیمان فارس و خوزستان

پتروشیمی جم(حق تقدم)

اورق خزانه اسالمی 980523

اوراق خزانه اسالمی 971228

نفت پاسارگاد

اوراق خزانه اسالمی971010

 آذرآب

پتروشیمی مارون

پتروشیمی نوري

تولید و صادرات ریشمک

جنرال مکانیک

لنت ترمز ایران

توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)(حق تقدم)

ایران ترانسفو

پاکسان

سرمایه گذاري نفت و گاز پتروشیمی تامین

صنعتی بهپاك

فروشگاههاي زنجیره ایی افق کوروش

گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان

گروه صنایع بهشهر ایران

جمع-نقل به صفحه بعد

مبالغ به میلیون ریال

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري درآمد سرمایه  گذاري 

جمع-نقل از صفحه قبل

کارت اعتباري ایران کیش

مدیریت سرمایه گذاري امید

آلومنیوم ایران

تجارت الکتریک پارسیان

نام شرکت سرمایه پذیر

۲۷ 
 



 
 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی

 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی
 1398آذر  30 منتهی به سال مالی

 

1398/09/301397/09/30
درصد به 
جمع کل

سود سهام
سود (زیان) 

فروش

درآمد سود 
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان) 
فروش

جمع

     7,018,505    6,432,94584.11    16,436,153    1,347,113    2,865,008    123,492    4,335,613       981,614   1,515,314   2,496,928

              -              -              -75,151           -75,151               -                -      -              -               -ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس

              -              -              -800           -800               -                -      -              -               -اختیار خرید/فروش فوالد مبارکه

              -              -              -67           -67               -                -      -              -               -اختیار خرید/فروش معدنی و صنعتی چادرملو

              -              -              -31           -31               -                -      -              -               -قراردادآتی زعفران نگین تحویل شهریورماه98

              -              -              -12           -12               -                -      -              -               -قراردادآتی زیره سبز تحویل شهریورماه98

              -              -              - (16)           - (16)               -                -      -              -               -قراردادآتی زعفران نگین تحویل تیر ماه98

-               -              -      -                -               (9) -           (9) -              -              -              

-               -              -      -                -               -               -           -               28,243         52,324         80,567         

-               -              -      -                -               -               -           -               14,972         38,735         53,707         

-               -              -      -                -               -               -           -               6,523           14,428         20,951         

-               -              -      -                -               -               -           -               3,401           (6,922) (3,521) 

 (1,281) (5,233)           3,952               -           -               -               -                -      -              -               -سرمایه گذاري مسکن پردیس

-               -              -      -                -               -               -           -               2,132           (673) 1,459  

 (235) (1,352)           1,117               -           -               -               -                -      -              -               -سیمان خوزستان

-               -              -      -                -               -               -           -               1,777           30,794         32,571         

-               -              -      -                -               -               -           -               45                14,607         14,652         

-               -              -      -                -               -               -           -               35                99                134              

-               -              -      -                -               -               -           -               2                  -              2                  

           1,789           1,789              -               -           -               -               -                -      -              -               -صندوق سرمایه گذاري فیروزه آسیا

           1,513           1,513              -               -           -               -               -                -      -              -               -سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات

-               -              -      -                -               -               -           -               -              1,198           1,198           

-               -              -      -                -               -               -           -               -              448              448              

-               -              -      -                -               -               -           -               -              250              250              

-               -              -      -                -               -               -           -               -              77                  

-               -              -      -                -               -               -           -               -              (16,333) (16,333) 

-               -              -      -                -               -               -           -               -              (15,119) (15,119) 

-               -              -      -                -               -               -           -               -              (5,051) (5,051) 

-               -              -      -                -               -               -           -               -              (1,770) (1,770) 

 (1,183) (1,183)              -               -           -               -               -                -      -              -               -سرمایه گذاري مسکن شمال غرب

-               -              -      -                -               -               -           -               -              (674) (674) 
7,018,505    6,432,945  84.1116,436,153   1,347,113    2,941,044    123,492   4,411,649     1,043,813    1,617,196    2,661,009    

پتروشیمی شیراز

سرمایه گذاري مسکن تهران

بانک پارسیان
جمع سرمایه گذاري کوتاه مدت در سهام

سیمان شرق

داروسازي جابر ابن حیان

فوالد آلیاژي ایران

مبالغ به میلیون ریال

نام شرکت سرمایه پذیر

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري 
1398/09/30 

درآمد سرمایه  گذاري 
1397/09/30 

زیره سبز9903دانش

سرمایه گذاري مسکن الوند

صندوق پشتوانه طالي لوتوس

فوالد هرمزگان جنوب

ایران یاسا

نفت سپاهان

جمع-نقل از صفحه قبل

المیران

سرمایه گذاري غدیر

پتروشیمی خراسان

بانک خاورمیانه

بیمه اتکایی امین

کربن ایران

چرخشگر

۲۸ 
 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 منتهی به سال مالی

1398/09/301397/09/30
درصد به
جمع کل

سود سهام
سود (زیان)

فروش

درآمد سود
سود سهامجمعتضمین شده

سود (زیان)
فروش

جمع

              -              -             -90,477          - (12,548)        103,025         73.85978,305              -        979,990صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملی

100,553        45,449         7.58100,293         20,538         -               -           20,5383,602          -              3,602           

71,734          -              5.4172,618           2,667            -               -          2,667-              -              -              

20,706          -              1.5620,705           1,214           -               -          1,214-              -              -              

47,458          -              3.5846,313           -               -               -          -               -             -             -              

27,401          -              2.0627,542           -               -               -          -               -             -              -              

              -              -              -               -           -               -               -           1.5191,857         20,000          20,000صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه ملی

18,322          -              1.3818,018           -               -               -          -               -             -              -              

              -              -              -               -          -               -               -           1.1918,014              -          15,839صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی

10,703          10,703         0.8117,250           -               -               -           -               -             -              -              

              -              -             -               -           -               -               -           0.7622,665         10,023          10,023صندوق سرمایه گذاري زرافشان امید ایرانیان

4,000            2,500           0.30500               -               -               -           -               -             -              -              

              -              -             -               -          -               -               -               0.01225              -               200صندوق جسورانه فناوري بازنشستگی

              -              -              -9,919           -9,919               -                -      -           7,998               -صندوق سرمایه گذاري مشترك آسمان خاورمیانه

-               -              -      -                -               -               -           -              1,104          285              1,389           

-               -              -      -                -               -               -           -              -              614              -              

             -        45,413             -              -          -              -              -                -       -               -                -   

1,326,929    96,673       15.901,414,305      127,444       (2,629) 0124,815        4,706           46,312        4,991           
8,345,433  6,529,618  100.0017,850,458  1,474,557   2,938,415123,4924,536,464   1,048,519   1,663,508   2,666,000    

صندوق سرمایه گذاري اعتماد آفرین پارسیان

صندوق سرمایه گذاري امین آشناي ایرانیان

صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت معیار

صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت نوویرا ذوب آهن

مبالغ به میلیون ریال

صندوق درآمد ثابت امین یکم

جمع صندوق هاي سرمایه گذاري کوتاه مدت
جمع کل سرمایه گذاري کوتاه مدت

صندوق سرمایه گذاري اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

صنعتی و معدنی توسعه ملی

نام شرکت سرمایه پذیر

مبلغ دفتري سرمایه گذاري
ارزش بازار در
1398/09/30

درآمد سرمایه  گذاري 
1398/09/30 

درآمد سرمایه  گذاري 
1397/09/30 

صندوق سکه طال کیان

صندوق پشتوانه طالي مفید

صندوق سرمایه گذاري جسورانه  رویش لوتوس

صندوق سرمایه گذاري جسورانه فن آوري آرمان

۲۹ 



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :مدت بلند گذاریهاي سرمایه-2-7-16

مبالغ به میلیون ریال

1398/09/301397/09/30
 درصد به
جمع کل

19,000         19,000      70.75-  

5,000           5,000        18.6229,921                    

2,610           2,610         9.7285,139                    

240              240           0.89-  

5                 5               0.02-  
-             50,000      0.00-  

26,85576,855100115,060 جمع سرمایه گذاري هاي بلند مدت

توسعه بین الملل تجارت ملی

صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه ملی

صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی

توسعه صنعت سرمایه گذاري

توسعه ملی ارتباطات سبز
گروه توسعه هنر

نام شرکت سرمایه پذیر
مبلغ دفتري سرمایه گذاري

 ارزش بازار در 
1398/09/30

بر اساس امیدنامه صندوقهاي سرمایه گذاري مورد اشاره ، بجاي پرداخت نقدي مابه التفاوت خالص ارزش دارائیها به قیمت هر واحد اضافه می گردد و شرکتهاي مذکور فاقد سود عملکرد می باشند. 
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :است زیر بشرح  صنعت نوع تفکیک به شرکتها سهام در گذاري سرمایه-8-16

مبلغ بهاي تمام شدهدرصد به جمع کل
میلیون ریال

13.71,148,898
13.21,103,655
11.7980,703
8.6720,170
8.4702,529
7.5625,838
6.8569,989
5.1427,090
4.7396,480
4.4370,204
3.0247,735
2.9238,707
2.2185,641
2.3189,119
2.2184,237
2.1179,371
0.650,000
0.327,913
0.14,750
0.013
0.01
0.00
0.00
0.220,345

(1,100) 
1008,372,288

 (1,100)کاهش ارزش سرمایه گذاریها

1398/09/30 1397/09/30

مبلغ بهاي تمام شده

1,173,152فلزات اساسی
81,057صندوق سرمایه گذاري غیر بورسی

میلیون ریال

978,134محصوالت شیمیایی
استخراج کانه هاي فلزي

0
23,226

خدمات فنی و مهندسی

623,354
756,620انبوه سازي،امالك و مستغالت

569,306 اوراق تامین مالی

50,000
رایانه و فعالیتهاي وابسته به آن

148,780بانکها و موسسات اعتباري
488,388فرآورده هاي نفتی،کک و سوخت هسته ایی

433,768مواد و محصوالت دارویی
11,428محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

542,375عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

427,950شرکتهاي چند رشته ایی صنعتی

4,750فعالیتهاي کمکی به نهادهاي مالی واسط

فعالیتهاي هنري،سرگرمی و خالقانه

84,542

6,919 خودرو و ساخت قطعات
85

الستیک و پالستیک

ماشین آالت و دستگاه هاي برقی

6,606,473جمع سرمایه گذاري در سهام شرکتها (مبلغ دفتري)

0 سایر واسطه گریهاي مالی

0مخابرات

20,345سایر

80,781سیمان،آهک و گچ

صندوق هاي  سرمایه گذاري قابل معامله در بورس

102,613
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 زیر بشرح)  سایر/  نشده پذیرفته شده ثبت/ فرابورسی/ بورسی( وضعیت تفکیک به بهادار اوراق در ذاريگ سرمایه-9-16
 :است

درصد به جمع 
کل

مبلغ دفتري

میلیون ریال
746,206,947
10869,321
177,878
150,000

14.001,168,142
1008,372,288

162,825

1398/09/30 1397/09/30

مبلغ دفتري

سایر

میلیون ریال

6,606,473جمع

0

5,192,104
1,251,544فرابورسی

0بورس کاالیی
فرابورسی-بازار پایه

بورسی

 رداختنیمالیات پ -17
 مدت کوتاه هاي دریافتنی -1-17

1397/09/30یادداشت
اشخاص 
وابسته

سایر 
اشخاص

جمع
کاهش
ارزش

خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

 30,557000 30,557 5,743
17-1-1184,508608,7510(2,564) 790,695538,520

0000 -559
0500 5268
0000 -46,756
0000 -375,386

950 95000شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی
8821,980 882000صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی-کارمزد نقد شوندگی

8,2890 8,289000صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملی
3,0003,000 203,00000-1-17مطالبات از وزرات دارایی

096600 96610
224,331612,7220(2,564)834,489972,222

03,479003,4791,893بدهی کارکنان-وام،مساعده و ...
2084,729004,93738سایر

2088,208008,4161,931
224,539620,9300(2,564)842,905974,153

حساب هاي دریافتنی

کارگزاري بانک ملی

شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

سایر

سود سهام دریافتنی
سایر شرکتها و اشخاص

جمع

شرکت بیمه ایران

سایر دریافتنی ها:

1398/09/30

سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی

تجاري:
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 :مدت بلند هاي دریافتنی -2-17
1397/09/30

اشخاص 
وابسته

سایر 
اشخاص

جمع
کاهش
ارزش

خالصخالص

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

8,9382,935 - 8,938 8,938 - حصه بلند مدت وام کارکنان

08,9388,93808,9382,935

سایر دریافتنی ها:

1398/09/30

 :دریافتنی سهام سود -1-1-17

یادداشت
ناخالص  

98/09/30
کاهش 

ارزش98/09/30
خالص  

98/09/30
خالص  

97/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

138,420          -                138,42065,077      
           -128,733                -          1128,733-1-1-17سرمایه گذاري شفا دارو

127,568          -                127,56860,287      
93,157            -                93,15767,775      
91,898            -                91,89862,733      
36,240            -                36,24059,516      
29,046             -                29,04632,698      

      28,10228,102                -             228,102-1-1-17صنعتی دریایی ایران
21,675            -                21,67519,324      
17,640            -                17,640-           
16,370            -                16,37012,750      
13,833            -                13,83316,168      
10,275            -                 10,27512,085      
7,500              -                7,5003                
6,000              -                6,000-           
5,625              -                 5,6254,562        
5,288              -                5,288-           
4,200              -                4,200-           
2,550- 2,5507  
2,504- 2,5048,935  
1,964(1,964) 01,964
1,483-                    1,4831,539  
1,200-                   1,2001,050  
1,117-                   1,1171,117  

-                 -                    -30,172  
-                 -                   -13,400  
227                 -                   22712,882  
644                 (600) 4426,374

793,259          (2,564) 790,695538,520   

البراتورهاي دارویی رازك

سایر

گروه توسعه هنر ایران
مدیریت پروژه هاي نیروگاهی ایران

توسعه صنایع بهشهر
گروه صنعتی بارز

کف
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان

فرابورس ایران
سیمان خوزستان

کارت اعتباري ایران کیش

فوالد خوزستان
ملی صنایع مس ایران

سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري
سرمایه گذاري دارویی تامین

گروه سرمایه گذاري  مسکن

شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 پتروشیمی شازند

پتروشیمی پردیس
البراتورهاي سینا دارو

توسعه معدنی و صنعتی صبا نور

توسعه معادن روي

فوالد مبارکه اصفهان
نفت بهران

سنگ آهن گل گهر

پتروشیمی جم

45
45
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 ریال میلیون 733،128 مبلغ به دارو شفا شرکت از 1397 و 1396 سالهاي سهام سود مطالبات خصوص در -1-1-1-17
 وصول جهت الزم هاي پیگیري خصوص این در که پذیرفت انجام گذاري سرمایه نهادهاي کانون طریق از الزم پیگیریهاي

 ریال میلیون 812،51 و 1396 سال به مربوط ریال میلیون 921،76 مذکورمبلغ سهام سود از. است انجام حال در مطالبات
 .باشد می 1397 سال ايبر
 گردیده وصول سهام سود با مرتبط مطالبات از ریال میلیون 729،85 مبلغ مالی، صورتهاي تهیه تاریخ تا -3-1-1-17

 .است
 معاف به توجه با که بوده 1394 سال در سرمایه افزایش به مربوط تمبر حق بابت دارایی وزارت از طلب مانده-2-1-1-17

 ،)01/02/1394 مصوب پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 27 ماده موجب به( مزبور تمبر حق پرداخت از شرکت بودن
  عملکرد مالیات هاي بدهی با اشاره مورد مطالبات تهاتر به مربوط پیگیري. است گردیده لحاظ مطالبات جزء مربوطه مبلغ

 .باشد می انجام حال در شرکت
 است ایرانیان راهبر حقوقی و مالی خدمات شرکت و کف شرکت از سهام سود مطالبات به مربوط ارزش کاهش -3-1-17

 ذخیره مزبور هاي شرکت از دریافتنی سهام سود%100 مبلغ معادل مربوطه، مطالبات وصول عدم  احتمال  به توجه با که
 .است شده لحاظ و محاسبه

 پیش پرداخت ها-18
1398/09/301397/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

312312

01,218مالیات بر درآمد

050خرید کاال و خدمات

9247سایر پیش پرداختها

4041627

0(1,218)

409 404 جمع

مالیات اجاره (یادداشت 18-1)

مالیات پرداختنی (یادداشت 24)

 که باشد می 1391 سال در اجاره مورد واحد بابت و مستاجر توسط مالیات پرداخت خصوص در مربوطه مانده -1-18
 .پذیرفت خواهد صورت آتی سنوات مالیاتی هاي بدهی با مزبور مبلغ تهاتر

 موجودي نقد -19
1398/09/301397/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

31,2079,298موجودي نزد بانکها (ریالی)
4,0341,331موجودي نزد بانکها (ارزي)

10,629 35,241 جمع
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

) کـا آمری دالر 839،13 و یـورو  955،15 مبالغ ریالی ارز هم( ریال میلیون 034،4 مبلغ شامل بانکها نزد موجودي -3-19
 تسـعیر ) ریـال  400،128  دالر هـر  و ریـال  500،141  یـورو  هر( دسترس قابل ارز رسمی نرخ با که بوده ارزي موجودي
 .است گردیده

 سرمایه -20
 چنـدین  طی که بوده نام با ریالی یکهزار سهم هزار ده به منقسم و ریال میلیون 10 بر بالغ تاسیس بدو در شرکت سرمایه
 هـزار  یـک  سـهم  میلیون پانصد و میلیارد چهار به منقسم ریال میلیارد پانصد و هزار چهار مبلغ به سرمایه افزایش مرحله
 .است یافته افزایش شده پرداخت تمام نام با ریالی

 :است زیر جدول شرح به مالی وضعیت صورت تاریخ در سهامداران ترکیب

درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهامشرح
2,847,757,31363.302,946,003,31365.5سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

1,200,124,98026.701,200,124,98026.7بانک ملی ایران
104,521,5002.30206,369,6444.6سایر اشخاص حقوقی
347,596,2077.70147,502,0633.2سایر اشخاص حقیقی

4,500,000,0001004,500,000,000100جمع

1398/09/301397/09/30

1-20- با توجه به ناچیز بودن مبلغ بدهى هاى شرکت لزومى به ارائه نسبت جارى تعدیل شده و نسبت بدهى و تعهدات 
تعدیل شده مطابق دستور العمل کفایت سرمایه نهادهاى مالى در این شرکت نخواهد بود.

 اندوخته قانونی -21
 000،450 مبلـغ  اساسـنامه،  57 مـاده  و1347 ماه اسفند مصوب تجارت قانون اصالحیه 238 و 140 مواد مفاد اجراي در

 تـا  شـده  یـاد  مـواد  مفـاد  موجب به. تاس شده منتقل قانونی اندوخته به شرکت تخصیص قابل سود محل از ریال میلیون
 الـذکر  فوق اندوخته به هرسال خالص سود از بیستم یک انتقال شرکت، سرمایه درصد ده به قانونی اندوخته مانده رسیدن
 سـهامداران  بـین  تقسـیم  قابـل  شـرکت،  انحالل هنگام در جز و نیست سرمایه به انتقال قابل قانونی اندوخته. است الزامی

 .باشد نمی
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 کارکنان خدمت پایان مزایاي ذخیره -22

 :ها پرداختنی سایر و تجاري هاي پرداختنی -23
 مدت کوتاه هاي پرداختنی -1-23

1398/09/301397/09/30

جمعجمعسایر اشخاصاشخاص وابسته یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

تجاري :

23-1-1027,91327,91362

027,91327,91362

0501501334

0692692528

23-1-21,737
01,7370

04,4084,4083,886

1,7375,6017,3384,748

1,73733,51435,2514,810

حق بیمه پرداختنی

سایر

سایر پرداختنی ها :

مالیات پرداختنی

شرکت کارگزاري بانک کشاورزي

شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

تسـویه  بعـد  مالی سال ابتداي در که باشد می کشاورزي بانک کارگزاري شرکت از سهام خرید بابت فوق بدهی -1-1-23
 .گردید

 و اجـاره  و خدامی ساختمان مشترك هاي هزینه بابت عمدتاً ملی توسعه گروه گذاري یهسرما شرکت به بدهی -2-1-23
 .باشد می ها هزینه سایر
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

1-24- مالیات بر در آمد شرکت براي کلیه سالهاي قبل از سال مالی منتهی بـه  1394/09/30 و سـال  مـالی  منتهـی  بـه 1395/09/30  و 1396/09/30 قطعی و تسویه شده است. 
24-2- بر اساس برگ قطعی مالیاتی صادره براي عملکرد سال 1394، مبلغ 535 میلیون ریال مالیات طبق بـرگ  قطعـی  مطالبه گردیده که با توجه به درخواست شرکت مبنی بر تهاتر 

ند تهاتر آن در حال انجام می باشد.  بدهی مالیات عملکرد سال مالی مزبور با مانده مطالبـات  از وزارت دارایی ( ف را ی 
. 3-24- براي سال مالی منتهی به1397/09/30  و1398/09/30  بـه  دلیـل  معافیـت  مالیـاتی  درآمـدهاي  اصـلی  شـرکت  (فروش و سود سهام) ذخیره اي در نظر گرفته نشده است

4-24- مالیات سالهاي قبل به مبلغ 364 میلیون ریال در صورت سود و زیان، مربوط به عملکرد سـال  مـالی  منتهـی  بـه  1395/09/30 است که در سال مربوطه به گونه اي صحیح 
محاسبه شده بود، لذا به عنوان اصالح اشتباه محسوب  نشـده  است. 

24- مالیات پرداختنی 

 ۳۷



 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 سود سهام پرداختنی -25

سال مالی منتهی به 1391/09/30 و ماقبل

سال مالی منتهی به 1392/09/30

سال مالی منتهی به 1393/09/30

سال مالی منتهی به 1394/09/30

سال مالی منتهی به 1395/09/30

سال مالی منتهی به 1396/09/30

سال مالی منتهی به 1397/09/30

35,97562,175

 -

میلیون ریال میلیون ریال

 7,135

 3,876

 4,915

 7,031

 3,878

1398/09/301397/09/30

مانده پرداخت نشده مانده پرداخت نشده

 5,400

 2,829

 32,823  10,125

 3,154

 2,765

 3,843

 10,376

 و ریـال  780 لـغ مب به ترتیب به 30/09/1397 و 30/09/1396 به منتهی مالی هاي سال در سهم هر نقدي سود -1-25
 .است بوده ریال540
 سـامانه  در 13/03/1398 و 07/03/1398 ،18/12/1397 زمـانی  مقطـع  سه در سهام سود پرداخت آگهی است ذکر قابل

 مرحله دو طی اند نموده نام ثبت سجام سامانه در که سهامدارانی براي و گردیده درج کثیراالنتشار رسمی روزنامه و کدال
 دریافـت  را مربوطـه  سهام سود مطالبات سهامداران کلیه است تاکید شایان.گردید پرداخت 1398 ماهآذر و 1398 تیر در

 پورتـال  در را مربوطـه  اطالعـات  باشـد  مـی  سـهامدارانی  بـه  مربوط مالی، سال پایان در سهام سود بدهی ومانده اند کرده
 .اند ننموده تکمیل شرکت سهامداران

 ذخایر-26

1397/09/30

مانده ابتداي
سال

مصرفافزایش
برگشت ذخیره 

استفاده نشده
مانده پایان 

سال
مانده پایان 

سال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
3,88510,257(1,659)012,4833,885 ذخیره هزینه هاي پرداختنی

1398/09/30

 اي، بیمـه  حسابرسـی  بـه  مربـوط  ذخیره پرسنل، عیدي ذخیره به مربوط مالی دوره پایان در ذخایر حساب مانده -1-26
 دفتـر  اجـاره  و تلفـن  و گـاز  بـرق،  آب، هاي هزینه براي دهش محاسبه ذخیره همچنین و حسابرسی قرارداد هزینه ذخیره
 .باشد می شرکت مرکزي
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 بندي طبقه تجدید و اشتباهات اصالح -27

 :اشتباهات اصالح -1-27

 مـی  برزیـل  پـروژه  فروش از حاصل شده شناسایی اضافی درآمد اصالح به مربوط ریال میلیون 214،109 مبلغ -1-1-27
 نسـبت  1397 سـال  در تهران 2 منطقه شهرداري از شده اخذ کار پایان گواهی در مندرج نهایی متراژ به توجه با که باشد

 .است شده اقدام آن اصالح به
 : بندي طبقه تجدید -2-27
 مانـده  از بخشـی  و مـدت  بلنـد  گـذاري  سـرمایه  بعنـوان  اشـتباهاً  مـدت  کوتـاه  گذاریهاي سرمایه از بخشی قبل سال در 

 اصـالح  اي مقایسـه  اقالم در موضوع این که است یافته انعکاس پرداختنی سهام سود عنوان تحت نیز پرداختنی حسابهاي
 .گردید

 صـورتهاي  بـه  مربـوط  اي مقایسه اطالعات کلیه عملیات، نتایج و مالی وضعیت از مناسب تصویري ارائه منظور به -3-27
 سـال  در شده ارئه مالی صورت با "بعضا اي مقایسه اقالم دلیل همین به و است شده مجدد ارائه و اصالح اي مقایسه مالی
 .ندارد مطابقت قبل مالی

 30/09/1397 مالی هاي صورت مجدد ارائه و اصالح -4-27
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

    عملیات از حاصل نقد -28
1398/09/301397/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

2,546,110 4,469,717 سود خالص
تعدیالت:

1,256 364 هزینه مالیات بر درآمد
(1,501)- سود ناشی از فروش دارائیهاي ثابت مشهود

1,965 288 خالص افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمات کارکنان
1,999 2,256 استهالك دارایی هاي غیر جاري

17 (2,704)تسعیر وجه نقد
2,549,846 4,469,921 جمع تعدیالت 

(1,113,828)(1,815,815)  (افزایش) سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
97,676  (58,443)   (افزایش)کاهش دریافتنی هاي عملیاتی

  266  5 کاهش پیش پرداخت هاي عملیاتی
(117,610)50,000   کاهش (افزایش) سرمایه گذاري هاي بلند مدت

  - (384,400) (افزایش) سرمایه گذاري در امالك
(69,160)30,441  افزایش (کاهش) پرداختنی هاي عملیاتی

(5,214)8,598   افزایش (کاهش) ذخائر
1,341,976 2,300,307 نقد حاصل از عملیات

 است ذیل شرح به ها يگذار سرمایه سایر از حاصل نقدي هاي دریافت و سهام سود از حاصل نقدي هاي دریافت -1-28
 :است شده منظور عملیات از حاصل نقد در که

میلیون ریالمیلیون ریال
1,012,566887,564دریافت هاي نقدي حاصل از سود سهام

3,209,3221,690,681دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاري ها
4,221,8882,578,245

1398/09/301397/09/30

 معامالت غیر نقدي -29
 :است زیر حشر به سال طی عمده نقدي غیر معامالت

1398/09/301397/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

183,688394,333تسویه سود سهام با حسابهاي دریافتنی
01,559,144تسویه سود سهام با سرمایه گذاري کوتاه مدت

085,413تسویه سود سهام از طریق واگذاري سرمایه گذاري بلند مدت
183,6882,038,890
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 ها ریسک و سرمایه مدیریت -30
 سرمایه مدیریت -1-30

 بهینـه  طریـق  از ذینفعـان  بـازده  کـردن  حداکثر حین در کند حاصل اطمینان تا کند می مدیریت را خود سرمایه شرکت
 مالکانـه  حقـوق  و بـدهی  خالص از شرکت سرمایه ساختار. بود خواهد فعالیت تداوم به قادر سرمایه، و بدهی تعادل سازي

 هیچگونـه  معـرض  در شـرکت  و اسـت  مانـده  بـاقی  تغییـر  بدون آخر سالهاي در شرکت کلی استراتژي. شود می تشکیل
 .نیست شرکت از خارج از شده تحمیل سرمایه الزامات
 بررسـی،  ایـن  از بخشی عنوان به. کند می بررسی یکبار ماه شش را شرکت سرمایه ساختار شرکت، ریسک مدیریت کمیته
 سـرمایه  ماهیـت  بـه  عنایـت  بـا . دهـد  مـی  قرار مدنظر را سرمایه از طبقه هر با مرتبط هاي ریسک و سرمایه هزینه کمیته،
 .باشد می مالحظه قابل بدهی فاقد شرکت ، سازمان رراتمق اي اساسنامه الزامات و گذاري

 اهرمی نسبت -1-1-30
 :است زیر شرح به سال/ دوره پایان در اهرمی نسبت

1398/09/301397/09/30
میلیون ریالمیلیون ریال

75,853 88,980 جمع بدهی ها
 (10,629) (35,241)موجودي نقد
65,224 53,739 خالص بدهی
7,523,849 9,563,566 حقوق مالکانه

%0.87%0.56نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه( درصد)

 بازار ریسک -2-30

 مالی ریسک مدیریت اهداف -1-2-30
 ریسک مدیریت و نظارت و المللی بین و داخلی مالی بازارهاي به هماهنگ دسترسی براي خدماتی شرکت، ریسک کمیته

 انـدازه  و درجـه  برحسـب  را پـذیري  آسـیب  کـه  داخلی ریسک هاي گزارش طریق از شرکت عملیات به مربوط مالی هاي
 ریسـک  سـایر  و ارز نرخ ریسک شامل( بازار ریسک شامل ها ریسک این. کند می ارائه کند، می تحلیل و زیهتج ها ریسک

 اجـرا  هـاي  سیاسـت  و هـا  ریسـک  بر که شرکت ریسک کمیته. باشد می نقدینگی ریسک و اعتباري ریسک ،)قیمت هاي
 .دهد می گزارش مدیره هیأت به فصلی بصورت دهد، کاهش را ها ریسک از پذیري آسیب تا کند می نظارت شده

 قیمت هاي ریسک سایر -3-30
 قـرار  مالکانـه  بهـادار  اوراق در ها گذاري سرمایه از ناشی) سهام( مالکانه بهادار اوراق قیمت هاي ریسک معرض در شرکت

 نگهداري راتژیکاست اهداف براي مبادله اهداف جاي به شرکت در مالکانه بهادار اوراق در ها گذاري سرمایه از برخی. دارد
 در هـا  گـذاري  سـرمایه  سـایر  شـرکت  همچنـین . کند نمی مبادله را ها گذاري سرمایه این فعال طور به شرکت. شود می

 .کند می نگهداري مبادله اهداف براي را مالکانه بهادار اوراق
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 مالکانه بهادار اوراق قیمت حساسیت تحلیل و تجزیه -1-3-30
 شـده  تعیین سال پایان در مالکانه بهادار اوراق قیمت هاي ریسک از پذیري آسیب اساس رب زیر حساسیت تحلیل و تجزیه

 گـذاریهاي  سـرمایه  بـازار  ارزش اینکـه  به توجه با باشد، تر پایین/  باالتر درصد 5 مالکانه بهادار اوراق هاي قیمت اگر.  اند
 تغییـر  1398 آذرمـاه  پایـان  بـه  منتهـی  الیمـ  سـال  بـراي  ،سود است آنها دفتري ارزش از بیش درصد 114 حدود مزبور

 .است نداشته اهمیتی با تغییر قبل سال از مالکانه بهادار اوراق قیمتهاي به نسبت شرکت حساسیت و نمود نخواهد

 اعتباري ریسک مدیریت -4-30
 .ندارد مصداق شرکت این در ، تسهیالت از استفاده عدم دلیل به

 نقدینگی ریسک مدیریت -5-30
 و مـدت  میـان  ، مدت کوتاه مدیریت براي مناسب نقدینگی ریسک چهارچوب یک نقدینگی، ریسک مدیریت براي شرکت

 نگهـداري  طریـق  از را نقـدینگی  ریسـک  شـرکت . اسـت  کرده تعیین نقدینگی مدیریت الزامات و وجوه تامین  مدت بلند
 رسـید  سر مقاطع تطبیق طریق از و واقعی و شده بینی پیش نقدي هاي جریان بر مستمر نظارت طریق از کافی، اندوخته
 .کند می مدیریت مالی، بدهیهاي و داراییها

جمعکمتر از 3 ماهعندالمطالبه1398/09/30
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

27,913027,913پرداختنی هاي تجاري
7,3387,338سایر پرداختنی ها

35,975035,975سود سهام پرداختنی
71,226071,226جمع

 ارزي وضعیت -31
یادداشت

یورودالر آمریکا

1913,83915,955موجودي نقد
1,7772,257معادل ریالی دارائیهاي ارزي در تاریخ 1398/09/30

نوع ارز

هاي آتی نیازي به تـأمین  ارزي نخواهـد   با توجه به سیاست هاي هیأت مدیره و موضوع فعالیت اصلی، شرکت براي دوره
داشت. 
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 وابسته اشخاص با معامالت-32

 گزارش مورد سال طی وابسته اشخاص با شده انجام معامالت-1-32

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
مشمول 
ماده 129

پیش پرداخت 
سرمایه گذاري در 

امالك

اجاره 
ساختمان

سهم ازهزینه 
مشترك

خرید سهامفروش سهامپرداختدریافت
کارمزد معامالت 

اوراق بهادار
سایر

تضامین اعطایی / 
دریافتی

 -   -   -   -   -     -   8,400  1,771  237,962  299,637  عضو هیئت مدیره  سرمایه گذاري گروه توسعه ملی شرکتهاي اصلی و نهایی

  - 0  1,771237,962299,63700000

 کارگزاري بانک ملی ایران
 عضو مشترك هیئت 

مدیره
  -   -   -   -   -   -   2,820,316  797,269  38,217  - - 

 بین الملل ساختمان و صنعت ملی
 عضو مشترك هیئت 

مدیره
  -   384,400  -   95  -   8,014  -   -   -   - - 

  384,4008,400  9508,0142,820,316797,26938,21700

 ─  ─  ─  -   -     -  ─   -   920  10,955  عضو هیئت مدیره سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان سایر اشخاص وابسته

  - 0  -   920  10,955  -   - 000

  384,400  8,400  1,866  238,882  318,606  2,820,316  797,269  38,217  -   - 

ارقام به میلیون ریال

 شرکت هاي تحت کنترل 
مشترك

 جمع

 جمع

 جمع

 جمع کل

 .است نداشته بااهمیتی اوتتف حقیقی معامالت بر حاکم شرایط با وابسته اشخاص با معامالت  -1-1-32
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 وابسته اشخاص نهایی هاي حساب مانده -2-32

بدهیطلببدهیطلب
 -  46,756  1,737 -  1,737   -   -   -   -   شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی شرکتهاي اصلی و نهایی

00001,737046,756  - 
 بین الملل ساختمان و صنعت ملی  95    384,400  - -      384,495  - -   -   -  

 -  5,728   -  30,542  15   -   -   -  30,557   کارگزاري بانک ملی
 -   -   -  208   -   -   -   -  208   مدیریت توسعه نگاه پویا

 -   -   -  29,046   -   -   -  29,046   -   گروه سرمایه گذاري مسکن
 -   -   -  2,550   -   -   -  2,550   توسعه صنایع بهشهر

 -   -   -  2,504   -   -   -  2,504   گروه صنعتی بارز
 -   -   -  21,675   -   -   -  21,675   فوالد خوزستان

30,86055,775384,4000015471,020  -   5,728  - 
12,212   -   -   -   -   -   -   -   -   -   سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان

25   -   -  128,700   -   -  33   -  128,733   سرمایه گذاري شفادارو

 -  1,980   -  882   -   -   -   -   -  882   صندوق سرمایه گذاري مشترك کارگزاري بانک ملی

 -   -   -  8,289   -   -   -   -   -  8,289   صندوق سرمایه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملی
9,171128,73303300137,871  - 1,980  12,237
40,031184,508384,4003301,752608,8911,73754,46412,2370

سود سهام 
دریافتنی

سود سهام 
پرداختنی

ارقام به میلیون ریال

 جمع
 جمع کل

1398/09/30 سرمایه 
گذاري در 

امالك

 سایر اشخاص وابسته

دریافتنی هاي
 تجاري

 جمع

 شرکت هاي تحت کنترل 
مشترك

1397/09/30
خالصخالص

 جمع

نام شخص وابستهشرح
پرداختنی هاي 

تجاري
سایر پرداختنی هاي 

تجاري

1,737
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 (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاري توسعه ملی
 ادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالیی

1398آذر  30 ی بهمنته سال مالی

 احتمالی دارائیهاي و احتمالی تعهدات،بدهیهاي -33

 .باشد می احتمالی دارائیهاي و احتمالی بدهیهاي ، تعهدات فاقد مالی وضعیت ورتص تاریخ در شرکت

 مالی وضعیت صورت تاریخ از بعد رویدادهاي -34

 صـورت  اقالم تعدیل مستلزم و افتاده اتفاق مالی صورتهاي تائید تاریخ تا مالی وضعیت صورت تاریخ از بعد که رویدادهایی
 .است نداده رخ باشد؛ همراه شتهايیاددا در آن افشاي یا مالی هاي

 پیشنهادي سهام سود -35

 .است)  سهم هر براي ریال 496 مبلغ( ریال میلیون 858،234،2 مبلغ سود، تقسیم براي مدیره هیات پیشنهاد -1-35
 در و حاضـر  حـال  در نقـدینگی  وضـعیت  جملـه  از سود پرداخت توان و نقدینگی وضعیت به توجه با مدیره هیات -2-35
 وضـعیت  گذشـته،  هـاي  سـال  در شده تقسیم سود درصد سود، پرداخت جهت نقد وجوه تامین منابع سود، پرداخت رهدو

 پرداخـت  وضـعیت  مـدیره،  هیـات  زمانبندي برنامه طبق آن موقع به پرداخت حیث از گذشته هاي سال در سود پرداخت
 افـزایش  طریـق  از سـرمایه  بـه  سـود  نتقالا وضعیت و قانونی مهلت ظرف آن پرداخت حیث از گذشته هاي سال در سود

 ایـن  شـرکت،  آتـی  هـاي  برنامه و موجود مقررات و قوانین به توجه با ونیز گذشته، هاي سال در مطالبات محل از سرمایه
 .است نموده ارائه را پیشنهاد

 .شد خواهد أمینت ها گذاري سرمایه بازده و عملیاتی فعالیتهاي محل از سود پرداخت براي الزم مالی منابع -3-35
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