صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشتاز
صورتهای مالی
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 9313

با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشتاز مربوط به دوره مالی نه ماهه
منتهی به  03بهمن ماه  9010که در اجرای مفاد بند  7ماده  65اساسنامه صندوق بر اساس سوابق،
مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میشود.
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پ .خالصه اهم رویههای حسابداری
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ت .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

1-29

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در
رابطه با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است  .مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز بر
این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن ومنصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق،در
برگیرنده همه اطالعات مربوط به صندوق  ،هماهنگ باواقعیتهای موجود واثرات آنها درآینده که به صورت معقول
درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود می باشد و به نحو درست وبه گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده
اند .
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  9010/92/97به تائید ارکان صندوق رسیده است.
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متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر(حسابداران رسمی)

1

امضاء

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ داراﺋﯿﻬﺎ

در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

ﯾﺎدداﺷﺖ

1393/11/30

1393/02/31

داراﯾﯽ ﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم

5

72,056,874,037

86,164,317,512

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري درﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدارﺑﺎدرآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب

6

12,145,089,161

14,684,178,434

ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ

7

2,519,006,169

5,646,857,196

ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯿﻬﺎ

8

48,087,088

8,672

ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ

9

835,264,153

641,364,805

ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺰاران

10

886,511,248

180,062,024

88,490,831,856

107,316,788,643

ﺟﻤﻊ داراﯾﯽ ﻫﺎ

رﯾﺎل

رﯾﺎل

ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ
ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق

11

555,541,915

2,001,298,122

ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ وذﺧﺎﯾﺮ

12

315,545,311

304,490,506

871,087,226

2,305,788,628

87,619,744,630

105,011,000,015

8,176

9,089

10,716,701

11,553,636

ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ
13

ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
2

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت سود و زیان
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

یادداشت

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1393/11/30
ریال

1392/11/30
ریال

1393/02/31
ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

14

()68,713,826

19,904,763,634

24,495,643,830

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

15

()14,330,447,596

10,634,792,732

2,971,243,746

سود سهام

16

7,727,207,183

10,194,077,134

15,000,064,832

سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

17

2,358,410,042

1,285,149,747

2,157,318,112

سایر درآمدها

18

419,669,420

183,417,417

183,417,417

()3,893,874,777

42,202,200,664

44,807,687,937

جمع درآمدها
هزینهها:
هزینه کارمزد ارکان

19

1,756,081,981

2,977,382,987

4,089,005,740

سایر هزینهها

20

157,376,639

171,544,430

236,361,082

1,913,458,620

3,148,927,417

4,325,366,822

()5,807,333,397

39,053,273,247

40,482,321,115

جمع هزینهها
سود(زیان)خالص

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

3

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
صورت گردش خالص دارائیها
برای دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

صورت گردش خالص دارائیها
یادداشت

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص دوره
تعدیالت
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)درپایان دوره

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1393/11/30

منتهی به1392/11/30

1393/02/31

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری
9,089
907
()1,820
21
8,176

ریال
105,011,000,015
907,000,000
()1,820,000,000
()5,807,333,397
()10,670,921,988
87,619,744,630

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری
9,579
3,596
()3,836

9,339

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

4

ریال
65,423,083,164
3,596,000,000
()3,836,000,000
39,053,273,247
2,814,297,150
107,050,653,561

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری
9,579
3,810
()4,300

9,089

ریال
65,423,083,164
3,810,000,000
()4,300,000,000
40,482,321,115
()404,404,264
105,011,000,015

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

 -1اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺻﻨﺪوق
 -1-1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎز در اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ
1387/02/20ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  10600ﻧﺰدﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و در ﺗﺎرﯾﺦ  1390/07/27در اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف ازﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﺟﻤﻊآوري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪي از داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﺳﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺻﻨﺪوق درﺳﻬﺎم ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ،اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪﺛﺎﺑﺖ و  ...ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 3 ،ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1395/07/26ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰاﺻﻠﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ ،ﮐﻮﭼﻪ ﻧﮕﯿﻦ ،ﮐﻮﭼﻪ زﯾﺒﺎ،ﭘﻼك 1واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -1-2اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺸﺘﺎز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  54اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آدرس زﯾﺮ درج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
www.fundsite.emofid.com

 -2ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﭘﯿﺸﺘﺎزﮐﻪ ازاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد از ارﮐﺎن زﯾﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق،ازاﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎزﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5درﺻﺪ ازﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ازﺣﻖ رأي درﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .درﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪﮔﺎن
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎزي ﮐﻪ داراي ﺣﻖ رأي ﺑﻮده اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ اﺳﺖ:
ردﯾﻒ
1
2

ﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻔﯿﺪ
رﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻗﻠﻌﻪ ﺣﺴﻦ
ﺟﻤﻊ

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ
950
50
1،000

درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ
95
5
100

ﻣﺪﯾﺮﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1373/09/23ﺑﺎ ﺷﻤﺎرة ﺛﺒﺖ  109737ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،ﺑﻦ ﺑﺴﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ،ﭘﻼك  ،206ﻃﺒﻘﻪ. 6
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺪر)ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ 1373/10/29ﺑﻪ ﺷﻤﺎره

ﺛﺒﺖ  8341ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﻣﯿﺪان ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ،
روﺑﺮوي ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ،ﮐﻮﭼﻪ ﺷﯿﻤﯽ ،ﭘﻼك  ،70واﺣﺪ .2

ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دش وﻫﻤﮑﺎران )ﺣﺴﺎﺑﺪاران رﺳﻤﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ درﺗﺎرﯾﺦ 1358/03/05ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 1970در اداره
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺑﺰرﮔﺮاه ﻧﯿﺎﯾﺶ ،ﺑﻌﺪ ازﺧﯿﺎﺑﺎن

5

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
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ﺳﺮدارﺟﻨﮕﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺰرﮔﺮاه آﺑﺸﻨﺎﺳﺎن ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺞ ﺗﻦ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮروزﭘﻮر ،ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﺳﻮم ﻏﺮﺑﻰ ،ﭘﻼك .24

 -3ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ارزشﻫﺎي ﺟﺎري در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 -4ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﯾﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 -4-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري دراوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار درﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و در
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ " ﻧﺤﻮة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار
درﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري" ﻣﺼﻮب  1386/11/30ﻫﯿﺄتﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-1-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري درﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري درﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﯾﺎن روز ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ،ﻣﻨﻬﺎي ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم .ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  2-1دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ ارزش ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﯾﺎن روز را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
دﻫﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه را ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -4-1-2ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري دراوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درﺑﻮرس ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻫﺮ روز ﺑﺎ
ﮐﺴﺮ ﮐﺎرﻣﺰد ﻓﺮوش از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -4-1-3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ :ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش اوراق
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮﺑﻮرﺳﯽ در ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎز وﮐﺎر ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪآﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻣﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-2درآﻣﺪﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ

 -4-2-1ﺳﻮدﺳﻬﺎم :درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درزﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
درﺣﺴﺎبﻫﺎﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ودر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف  8ﻣﺎه ،ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب
ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه  5درﺻﺪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش ﺗﻨﺰﯾﻞ وارزش اﺳﻤﯽ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺸﻮد.

 -4-2-2ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎدرآﻣﺪﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب :ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺻﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮرر وزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮه درﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯿﻬﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ازﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤﺎن اوراق و ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ،ﺑﺎﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه
ودرﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
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 -4-3ﻣﺨﺎرج اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دورهﻫﺎي آﺗﯽ

ﻣﺨﺎرج اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي آﺗﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎده  37اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺨﺎرج
ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻃﯽ ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﯾﺎ ﻇﺮف  5ﺳﺎل ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه و ﻣﺨﺎرج ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ازﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ ازﻣﺤﻞ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ وﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺮﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﺳﯿﺲ  3ﺳﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 -4-4ذﺧﺎﯾﺮﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﺎرﻣﺰدارﮐﺎن وﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و درﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺷﺮح ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺲ

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اراﺋﮥ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺻﻨﺪوق

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ در ﻃﻮل ﯾﮏﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اراﯾﮥ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺪﯾﺮ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  2درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﻼوه 0/3درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎدرآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ 3-2-2و  10درﺻﺪ از ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت روزاﻧﻪي
ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺳﭙﺮده در زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺳﭙﺮده* .

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  0,1درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﮥ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق*

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮥ ﺣﺴﺎﺑﺮس

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ  80ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺼﻔﯿﮥ ﺻﻨﺪوق

ﻣﻌﺎدل  0/3درﺻﺪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در آﻏﺎز دورة اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ** .

ﺣﻖﭘﺬﯾﺮشوﻋﻀﻮﯾﺖدر ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ***

ﻣﻌﺎدل ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ﻃﺒﻖ
ﻣﻘﺮرات اﺟﺒﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮﺳﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ،ﻫﺰﯾﻨﻪي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺻﻨﺪوق ،ﻧﺼﺐ و راهاﻧﺪازي ﺗﺎرﻧﻤﺎي آن و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  250ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻌﻼوه ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎ اراﯾﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺎرﻧﻤﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﺻﻨﺪوق**** .
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ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

 -4-5ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  52اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ،ﮐﺎرﻣﺰدﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  90درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ارﮐﺎن درﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-6ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ

ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و در دوره وﻗﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-7ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل

اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ
ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارزش ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ،ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎي
ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﺴﺮﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮه  2ﻣﺎده  13اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ،ارزش روز داراﯾﯽﻫﺎي
ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارزش روز
اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﺎﺷﯽ ازﻗﯿﻤﺖ
ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-8وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞ اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎر ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ)ﻣﺼﻮب در  25آذرﻣﺎه  1388ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ( و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎده  143ﻣﮑﺮر ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎي
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻤﺎﻣﯽ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در
اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  24ﻣﺎده ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  1384و درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اوراق ﯾﺎ درآﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل آﻧﻬﺎ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ درآﻣﺪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده
ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﺼﻮب  2ﺧﺮداد  1387ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ و ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل
اوراق ﺑﻬﺎدار ﯾﺎد ﺷﺪه ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393
 -5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:
1393/02/31

1393/11/30
بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل داراییها

ریال

ریال

درصد

ریال

ریال

درصد

 1محصوالت شیمیایی

15,107,685,912

13,924,540,156

15.7%

17,792,898,241

21,017,931,583

20%

 2استخراج کانه های فلزی

4,405,049,434

3,678,992,940

4.2%

5,377,845,681

9,220,482,828

9%

 3شرکتهای چند رشته ای صنعتی

2,618,308,169

2,078,483,019

2.3%

3,219,714,056

3,713,725,507

3%

 4فلزات اساسی

9,274,083,381

6,013,175,507

6.8%

8,469,857,678

8,783,193,796

8%

 5استخراج نفت و گاز خام و خدمات جنبی جز اکتشاف

545,455,735

1,124,849,926

1.3%

1,385,517,925

3,205,076,864

3%

 6بانکها و موسسات اعتباری

12,968,395,997

11,447,008,455

صنعت

12.9%

4,219,813,178

4,070,355,233

4%

 7الستیک و پالستیک

3,180,083,198

3,780,578,992

4.3%

1,745,795,931

1,851,192,614

2%

 8فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای

1,000,536,917

907,998,132

1.0%

725,760,135

696,379,750

1%

 9مخابرات

10,635,457,038

11,793,993,043

13.3%

10,954,507,529

11,820,787,529

11%

 10مواد و محصوالت دارویی

6,020,169,308

6,960,613,397

7.9%

3,235,454,164

4,740,407,577

4%

0

0

0.0%

5,805,347,811

7,966,472,703

7%

 12سیمان ،آهک و گچ

977,935,784

987,722,037

1.1%

889,373,106

1,374,905,132

1%

 13خودرو و ساخت قطعات

4,815,935,645

4,417,075,730

5.0%

6,183,070,515

5,892,733,340

5%

0

0

0.0%

0

0

0%

1,613,200,610

1,678,993,529

1.9%

182,181,118

177,158,098

0%

0

0

0.0%

1,449,008,120

880,347,045

1%

 17سرمایه گذاریها

1,531,134,856

1,176,197,361

1.3%

995,854,160

753,167,913

1%

 18محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

517,864,460

436,046,431

0.5%

0

0

0%

 19بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی

430,768,778

400,938,154

0.5%

0

0

0%

0

0

0.0%

0

0

0%

 21انبوه سازی امالک و مستغالت

616,883,559

630,098,871

 22رایانه و فعالیت وابسته به آن

 11واسطه گری های مالی و پولی

 14ماشین آالت و دستگاههای برقی
 15ماشین آالت و تجهیزات
 16سایر محصوالت کانی غیرفلزی

 20سایر واسطه گریهای مالی

جمع

0.7%

0

0

0%

612,083,983

619,568,357

0.7%

0

0

0%

76,871,032,764

72,056,874,037

81.4%

72,631,999,348

86,164,317,512

80%
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دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

 -6ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري درﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

اﺟﺎره ﭼﺎدرﻣﻠﻮ)ﺻﭽﺎد(

ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻔﻨﺪ

ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮوردﯾﻦ )ذﺳﺎﻣﯿﺪ(

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

ﻧﺮخ ﺳﻮد

ارزش اﺳﻤﯽ

ﺳﻮد ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش

درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯿﻬﺎ

1396/07/07

20%

0

0

0

0.00%

ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش
رﯾﺎل

0.00%

2,749,454,107

0.00%

1,035,285,512

0.00%

2,209,755,150

0.00%

4,040,960,531

0.00%

777,424,606

3,892,673,528

3.63%

14,705,553,434

13.70%

1394/03/28

1394/05/25

20%

20%

رﯾﺎل

ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﯿﺮ )ذﺻﺴﮑﻦ( 1394/06/01
1395/03/28

20%

0

ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ )ذﻣﺎﻫﺎن1394/06/01 (2
ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ آذر)ﺻﭙﺎرس(
اوراق اﺟﺎره ﻓﻮﻻدﮐﺎوه ﺟﻨﻮب ﮐﯿﺶ
اﺟﺎره ﻣﺎﻫﺎن ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  20درﺻﺪ
اﺟﺎره ﻣﭙﻨﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  20درﺻﺪ
ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻣﮕﺎﻣﻮﺗﻮر ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  20درﺻﺪ
اﺟﺎره راﯾﺘﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  20درﺻﺪ

1396/02/07
1397/06/31
1394/06/01
1395/03/28
1395/10/22
1396/10/22

20%
20%
20%
20%
20%
20%

ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ

0
0

0

20%

20%

رﯾﺎل

0
0

ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺮ )ﺻﻤﭙﻨﺎ(

1393/11/30

0

0

0

4,002,904,000
3,950,000,000
1,000,726,000
1,280,929,280
400,000,000
1,260,914,760

11,895,474,040

0

50,817,301
127,797,010
38,512,857
21,763,190
7,253,051
5,454,246

251,597,655

ﺟﻤﻊ

-7ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﺣﺴﺎب ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاﺳﺖ:

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ
ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺟﻤﻊ

1393/02/31

ﺗﻨﺰﯾﻞ ﻧﺸﺪه
رﯾﺎل
2,533,766,550
3,531,055

2,537,297,605

ﻧﺮخ ﺗﻨﺰﯾﻞ
درﺻﺪ
25
20

1393/11/30

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه
رﯾﺎل
)(18,291,436
0

)(18,291,436
10

رﯾﺎل
0
0
0
0
0

4,053,721,301
4,077,797,010
1,039,238,857
1,302,692,470
407,253,051
1,266,369,006

12,147,071,695

)(1,982,534
12,145,089,161

ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه
رﯾﺎل
2,515,475,114
3,531,055
2,519,006,169

درﺻﺪ

4.58%
4.61%
1.17%
1.47%
0.46%
1.43%

13.73%

0
0
0
0
0
0

)(21,375,000

14,684,178,434

1393/02/31

ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه
رﯾﺎل
5,639,863,697
6,993,499
5,646,857,196

درﺻﺪ ﺑﻪ ﮐﻞ داراﯾﯿﻬﺎ

درﺻﺪ

2.56%

0.96%
2.06%
3.77%
0.72%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
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 -8ﺳﺎﯾﺮداراﯾﯿﻬﺎ
ﺳـﺎﯾﺮ داراﯾﯿﻬﺎ ﺷﺎﻣـﻞ آن ﺑﺨﺶ از ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق و ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ وآﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺮم اﻓـﺰار ﺻـﻨﺪوق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾـﺦ ﺗـﺮازﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داراﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي آﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  37اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﻣﺨﺎرج ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻃﯽ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﯾﺎﻇﺮف ﻣﺪت 5ﺳﺎل ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﺷﺪه وﻣﺨﺎرج ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻊ از ﻣﺤﻞ داراﯾﯿﻬﺎي
ﺻﻨﺪوق ﭘﺮداﺧﺖ وﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﯾﺎ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد  .در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻬﻼك ﻣﺨﺎرج ﺗﺎﺳﯿﺲ  3ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
1393/11/30
ﻣﺎﻧﺪه در اﺑﺘﺪاي دوره
رﯾﺎل
آﺑﻮﻧﻤﺎن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻨﺪوق

8,672

8,672

ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه

1393/02/31

ﻃﯽ دوره
رﯾﺎل

اﺳﺘﻬﻼك دوره ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺎﻧﺪه درﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ

رﯾﺎل

رﯾﺎل

194,400,000

146,321,584

48,087,088

194,400,000

146,321,584

48,087,088

ﻣﺎﻧﺪه درﭘﺎﯾﺎن دوره
ﻣﺎﻟﯽ
رﯾﺎل
8,672

8,672

 -9ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ
ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ ﺻﻨﺪوق درﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﺟﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻔﯿﺪ 3635363500 -

ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﺳﯽ ﺗﯿﺮ 1-1330900-810-849
ﺟﻤﻊ

1393/11/30
رﯾﺎل

1393/02/31
رﯾﺎل

775,201

719,084

834,488,952

835,264,153

640,645,721

641,364,805

 -10ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺰاران

ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﻣﻔﯿﺪ
ﺟﻤﻊ

ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر ﻃﯽ دوره

در ﭘﺎﯾﺎن دوره

در ﭘﺎﯾﺎن دوره

886,511,248

180,062,024

1393/11/30

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر

ﮔﺮدش

در اﺑﺘﺪاي دوره

ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻃﯽ دوره

180,062,024

104,304,771,445

180,062,024

ﮔﺮدش

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر

1393/02/31
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎر

104,304,771,445

103,598,322,221

103,598,322,221

11

886,511,248

180,062,024

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
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دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1393

 -11ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق

ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق
ﺿﺎﻣﻦ
ﻣﺘﻮﻟﯽ
ﺣﺴﺎﺑﺮس
ﺟﻤﻊ

1393/02/31
رﯾﺎل
861,788,621
1,047,068,347
51,842,419
40,598,735
2,001,298,122

1393/11/30
رﯾﺎل
504,433,495
0
29,804,430
21,303,990
555,541,915

 -12ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ وذﺧﺎﯾﺮ
ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ وذﺧﺎﯾﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
1393/11/30
رﯾﺎل
303,545,311
ذﺧﯿﺮه ﺗﺼﻔﯿﻪ
12,000,000
وارﯾﺰﯾﻬﺎي ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ
315,545,311
ﺟﻤﻊ

1393/02/31
رﯾﺎل
292,490,506
12,000,000
304,490,506

 -13ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﻬﺎ

ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻋﺎدي وﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﻌﺪاد

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻋﺎدي

7,176

ﺟﻤﻊ

واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز

1393/11/30

رﯾﺎل

76,903,043,966

ﺗﻌﺪاد

8,089

1393/02/31

رﯾﺎل

93,457,363,750

1,000

10,716,700,664

1,000

11,553,636,265

8,176

87,619,744,630

9,089

105,011,000,015

12

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﯿﺸﺘﺎز
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ
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 -14ﺳﻮد )زﯾﺎن( ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 1393/11/30
رﯾﺎل

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ1392/11/30
رﯾﺎل

1393/02/31
رﯾﺎل
1,805,008,398

ﺳﻮد )زﯾﺎن( ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرس

14-1

)(52,263,627

ﺳﻮد )زﯾﺎن( ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش ﺣﻖ ﺗﻘﺪم

14-2

0

1,151,586,644

ﺳﻮد)زﯾﺎن(ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ

14-3

)(16,450,199

)(54,686,901

)(65,795,401

)(68,713,826

19,904,763,634

24,495,643,830

ﺟﻤﻊ

13

18,807,863,891

22,756,430,833

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

 -14-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

سهام
ارتباطات سیار ایران
ایران ترانسفو
ایران خودرو
بانک انصار
بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ملت
بیمه ملت
پارس دارو
پتروشیمی پردیس  -بورسی
پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک
پتروشیمی خراسان
پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی مارون
تراکتور سازی ایران
حفاری شمال
داروسازی اکسیر
داروسازی تولید دارو
داروسازی جابر ابن حیان
داروسازی سبحان
داروسازی فارابی
سایپا
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری
سرمایه گذاری بانک ملی ایران
سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری مسکن
سرمایه گذاری ملی ایران
سرمایهگذاری مسکن زاینده رود
سیمان کرمان
سیمان هگمتان

تعداد
51,057
196,000
400,000
54,000
850,000
700,000
500,000
1
100,000
19,984
19,000
139,000
160,000
20,072
23,693
10,000
50,000
333,474
10,100
41,231
60,000
15,000
2,104
770,896
352,300
50,000
107,500
500,001
450,000
350,000
250,000
109,935
20,000
50,000
90,000

بهای فروش
ریال
1,604,716,088
1,067,904,000
1,109,805,000
142,850,000
1,634,469,196
787,300,000
463,617,155
1
224,036,416
681,588,803
319,252,433
1,221,844,848
3,830,988,331
150,540,000
616,045,850
318,220,000
291,040,336
1,790,005,430
161,344,964
481,124,539
531,045,000
127,478,878
24,467,416
1,283,095,909
1,190,184,700
291,000,000
170,467,792
1,139,099,001
724,850,000
1,639,762,290
501,650,000
225,806,490
71,740,000
240,000,000
490,800,000

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
کارمزد
ارزش دفتری
ریال
ریال
8,488,948
1,211,868,598
5,649,218
1,027,568,838
5,870,858
1,082,729,645
755,677
121,620,581
8,646,342
1,465,490,959
4,164,817
777,962,612
2,452,535
425,156,270
0
2,479
1,185,135
191,325,344
3,625,141
455,622,361
1,688,846
233,555,720
6,243,627
1,325,749,650
20,265,931
5,241,305,187
769,259
193,783,059
3,258,881
697,050,890
1,626,105
383,889,240
1,539,596
230,457,232
9,469,130
840,062,190
853,511
232,948,438
2,458,545
371,597,487
2,809,228
532,008,713
674,364
66,198,398
129,432
20,846,264
6,787,578
1,321,757,705
6,308,917
1,356,237,277
1,539,389
178,353,108
901,777
162,033,675
6,025,833
2,262,248,629
3,834,457
693,876,373
8,674,351
1,902,578,257
2,653,735
450,816,373
1,194,526
304,844,832
366,591
62,293,880
1,269,600
200,742,898
2,596,331
407,368,302
14

مالیات
ریال
8,023,580
5,339,519
5,549,025
714,250
8,172,345
3,936,500
2,318,085
0
1,120,183
3,407,947
1,596,262
6,109,222
19,154,944
752,700
3,080,229
1,591,100
1,455,200
8,950,028
806,724
2,405,622
2,655,226
637,395
122,337
6,415,479
5,950,925
1,455,001
852,340
5,695,496
3,624,250
8,198,811
2,508,253
1,129,035
358,700
1,200,000
2,454,000

سود (زیان) فروش
ریال
376,334,962
29,346,425
15,655,472
19,759,492
152,159,550
1,236,071
33,690,265
()2,478
30,405,754
218,933,354
82,411,605
()116,257,651
()1,449,737,731
()44,765,018
()87,344,150
()68,886,445
57,588,308
931,524,082
()73,263,709
104,662,885
()6,428,167
59,968,721
3,369,383
()51,864,853
()178,312,419
109,652,502
6,680,000
()1,134,870,957
23,514,920
()279,689,129
45,671,639
()81,361,903
8,720,829
36,787,502
78,381,367

دوره مالی نه ماهه
منتهی به 1392/11/30

سال مالی منتهی به
1393/02/31

سود (زیان) فروش
ریال
()128,028,943
0
()113,810,772
429,991,370
76,683,961
200,502,400
93,986,675
24,000,734
0
65,711,998
835,327,480
105,652,820
770,415,426
0
0
0
0
1,250,060,484
0
457,130,586

سود (زیان) فروش
ریال
()128,028,943
0
()94,437,347
429,991,370
76,683,961
200,502,400
93,986,675
19,808,707
0
65,711,998
979,578,407
105,652,820
770,415,426
0
0
0
0
1,250,060,484
0
457,130,586
0
0
30,628,385
9,828,924
1,807,873,215
237,702,243
0
1,038,642,286
5,836,373
134,322,638
0
()70,273,080
0
0
244,734,904

0

0
30,628,385
()14,068,337
1,638,922,528
237,702,243
0
1,038,642,286
5,836,373
134,322,638
0
0
0
0
244,734,904

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
ردیف
36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47

48
49

50
51

52
53

54
55

56
57

58
59

60
62
63

64
65

66
67

68
69

70

سهام
شرکت بهمن لیزینگ
شرکت ملی صنایع مس ایران
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
فرآورده های نسوز پارس
فوالد خوزستان
فوالد مبارکه اصفهان
گروه بهمن
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
لیزینگ صنعت و معدن
معدنی و صنعتی چادر ملو
نفت بهران
نفت سپاهان
بانک پارسیان
بانک سینا
بین المللی محصوالت پارس
پارس خودرو
پاکسان
پاالیش نفت اصفهان
خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه
خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن
داروسازی اسوه
سبحان دارو
سرمایه گذاری ساختمان ایران
سرمایه گذاری سپه
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
سرمایه گذاری مسکن شمال غرب
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
سنگ آهن گل گهر
سیمان ایالم
سیمان بهبهان
سیمان مازندران
صنایع شیمیایی خلیج فارس
کارخانه چینی ایران

22,000
200,000
192,215
250,000
50,000
1
350,000
100,000
249,315
173,000
27,000
36,540
0
0
0
0
0

بهای فروش
ریال
53,174,000
347,339,351
1,343,216,060
1,215,621,704
300,029,510
1
663,739,984
433,934,281
522,368,625
1,048,200,000
614,960,101
683,000,714
0
0
0
0
0

تعداد

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

کارمزد
ریال
271,721
1,837,423
7,105,608
6,430,641
1,587,153
0
3,511,184
2,295,515
2,763,323
5,544,978
3,253,136
3,613,075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ارزش دفتری
ریال
36,472,062
539,100,976
1,780,948,010
880,347,045
458,092,742
2,903
822,648,077
367,593,385
537,514,182
804,684,222
696,379,750
642,557,727
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

مالیات
ریال
265,870
1,736,697
6,716,081
6,078,108
1,500,148
0
3,318,701
2,169,671
2,611,844
5,241,000
3,074,798
3,415,002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

سود (زیان) فروش
ریال
16,164,347
()195,335,745
()451,553,639
322,765,910
()161,150,533
()2,902
()165,737,978
61,875,710
()20,520,724
232,729,800
()87,747,583
33,414,910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 1392/11/30
سود (زیان) فروش
ریال

1393/02/31
سود (زیان) فروش
ریال
0
()75,658,072
693,683
0
1,935,257,704
94,418,800
0
0
0
1,895,238,868
9,107,925
0
()60,619,958
1,214,871,818
316,224,421
()29,466,379
42,372,290
764,878,300
25,342,885
191,195,949
386,600,224
626,150,235
77,329,123
304,575
2,577,804,555
()1,811,249
33,788,435
729,046,363
689,270,940
51,150,032
206,463,853
229,500,575
515,780,561
68,658,757

0
-75658072
0

0
1,935,257,704
28,370,446
0
0
0
1,719,657,881
0
0
()60,619,958
1,142,492,124
316,224,421
()17,260,899
42,372,290
764,878,300
25,342,885
191,195,949
386,600,224
626,150,235
77,329,123
304,575
775,307,474
()1,811,249
33,788,435
729,046,363
689,270,940
51,150,032
206,463,853
229,500,575
515,780,554
68,658,757

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 1392/11/30

1393/02/31

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

414,349,138

414,349,138

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
ردیف

سهام

71

کاشی و سرامیک سینا

تعداد

72

کارت اعتباری ایران کیش

0

0

0

0

0

0

161,801,385

161,801,385

73

گسترش نفت و گاز پارسیان

0

0

0

0

0

0

397,622,330

1,652,379,350
5,890,847

74

لیزینگ خودرو غدیر

0

0

0

0

0

0

5,890,847

75

مجتمع پتروشیمی شیراز

0

0

0

0

0

0

7,518,724

146,991,029

76

مخابرات ایران

0

0

0

0

0

0

36543266

36,543,266

77

کویر تایر

0

0

0

0

0

0

0

95,583,524

گروه صنعتی پاکشو
کشتیرانی دریای خزر
تجارت الکترونیک پارسیان
تولید برق عسلویه مپنا
گروه صنعتی بارز
تغییرات ناشی از عملکرد

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14-1-1

0

0

0

0

1,509,164,322

0

32,773,725,197

33,998,292,545

172,991,968

163,868,633

)(52,263,627

18,807,863,891

44,561,524
16,919,428
()68,669,100
40,718,538
29,114,259
0
22,756,430,833

78

79
80
81
82

94

جمع

 -14-1-1به دلیل مشکالت نرم افزار طی سال مالی منتهی به  1394/02/31سود و زیان ناشی از فروش سهام برخی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس در حساب مربوطه ثبت نشده که اثر آن در صورتهای مالی در سرفصل مربوطه تعدیل و اصالح گردیده است.

دوره مالی نه ماهه

 -14-2سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم سهام به شرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
ردیف
1
2
3

سهام
تقدم سبحان دارو
تقدم سرمایه گذاری مسکن شمال شرق
تقدم گسترش نفت و گاز پارسیان
جمع

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

0
0
0
0

ریال
0
0
0
0

ریال
0
0
0
0

ریال
0
0
0
0

ریال
0
0
0
0

16

سود(زیان) حاصل از
فروش
ریال
0
0
0
0

منتهی به 1392/11/30

سال مالی منتهی به
1393/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش

سود(زیان) حاصل از فروش

ریال
43602082
()106,402
1108090964
1,151,586,644

ریال
43,602,082
()106,402
1,761,512,718
1,805,008,398

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

دوره مالی نه ماهه

 -14-3سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
ردیف
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12

سهام
اجاره چادرملو(صچاد)
شرکت واسط مالی اسفند
شرکت واسط مالی فروردین (ذسامید)
شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)
اجاره رایتل ماهانه  20درصد
اجاره مپنا ( )2سه ماهه  20درصد
اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش
شرکت واسط مالی آذر(صپارس)
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذانصا)1
واسط مالی اردیبهشت (ذماهان)2

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

4,070
1,000
2,200
4,760
3,880
8,240
1,470
750
1,000
0
1,540

ریال
4,070,000,000
1,000,000,000
2,200,000,000
4,760,000,000
3,880,000,000
8,240,000,170
1,470,000,000
750,000,000
1,004,999,000
0
1,540,000,000
28,914,999,170

ریال
4,068,949,820
999,226,000
2,198,297,200
4,757,815,760
3,876,996,880
8,245,982,240
1,471,067,220
750,000,000
1,000,726,000
0
1,540,008,040
28,909,069,160

ریال
3,150,180
774,000
1,702,800
3,684,240
3,003,120
6,377,760
1,137,780
580,500
777,869
0
1,191,960
22,380,209

ریال
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به
1393/02/31

جمع

 -15سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
منتهی به  1393/11/30منتهی به 1392/11/30
سهام بورسی
حق تقدم خرید سهام
اوراق بهادار با درآمد ثابت
جمع

ریال
()14,328,465,062
0
()1,982,534
()14,330,447,596

ریال
8,469,687,148
2,192,128,084
()27,022,500
10,634,792,732

ریال
3,122,473,506
()130,747,260
()20,482,500
2,971,243,746

17

سود(زیان) حاصل از
فروش
ریال
()2,100,000
0
0
()1,500,000
0
()12,359,830
()2,205,000
()580,500
3,495,131
0
()1,200,000
()16,450,199

منتهی به 1392/11/30

سال مالی منتهی به
1393/02/31

سود(زیان) حاصل از فروش

سود(زیان) حاصل از فروش

ریال
()10,155,000
()3,900,000
()7,271,039
()14,565,112
0
0
0
0
0
()17,539,561
()1,256,189
()54,686,901

ریال
()15,503,500
()3,900,000
()9,851,039
()14,565,112
()3,180,000

()17,539,561
()1,256,189
()65,795,401

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی نه ماهه منتهی به تاریخ  30بهمن ماه 1393

 -16سود سهام

ردیف

نام شرکت

1

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

سال مالی
0

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
سود متعلق
جمع درآمد سود سهام-
تعداد سهام متعلقه
تاریخ تشکیل
به هر سهم-
ریال
در زمان مجمع
مجمع
ریال
0
0
0
0

سال مالی منتهی به
دوره مالی نه ماهه
1393/02/31
منتهی به 1392/11/30
جمع درآمد سود سهام-ریال

جمع درآمد سود سهام-
ریال

285,000,000

285,000,000

2

شرکت پتروشیمی خراسان

1392/12/29

1393/02/31

20,072

2,100

42,151,200

0

0

3

شرکت ارتباطات سیار ایران

0

0

0

0

0

0

1,714,300,000

4

شرکت پتروشیمی جم

1392/12/29

1393/04/30

139,000

3,100

430,900,000

0

0

5

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین

0

0

0

0

37,500,000

0

0

6

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

1393/03/31

1393/07/27

150,000

150

22,500,000

12,500,000

12,500,000

7

شرکت نفت بهران

1392/12/29

1393/04/26

27,000

5,000

135,000,000

0

0

8

شرکت مخابرات ایران

0

0

0

0

0

340,000,000

949,000,000

9

شرکت مالی و اعتباری سینا

0

0

0

0

0

82,500,000

82,500,000

11

شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

0

0

0

0

600,000,000

0

900,000,000

12

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

0

0

0

0

0

0

82,234,680

13

شرکت سرمایه گذاری غدیر

0

0

0

0

0

500

500

14

شرکت شرکت ملی صنایع مس ایران

1392/12/29

1393/04/22

305,455

400

122,181,960

306,933,300

306,933,300

15

شرکت تراکتور سازی ایران

1392/12/29

1393/04/07

50,000

300

15,000,000

0

0

16

شرکت ایران ترانسفو

1392/12/29

1393/04/26

196,000

250

49,000,000

0

0

17
18

شرکت گروه بهمن
شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

1392/12/29
1393/09/30

1393/04/15
1393/12/12

1,400,000
70,210

350
1,150

490,000,000
80,741,000

0
0

0
0

19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
57

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
شرکت مجتمع پتروشیمی شیراز
شرکت کارخانه چینی ایران
شرکت پارس دارو
شرکت داروسازی اکسیر
شرکت سیمان هگمتان
شرکت سیمان مازندران
شرکت گروه صنعتی بارز
شرکت پاالیش نفت اصفهان
شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو
شرکت سنگ آهن گل گهر
شرکت پتروشیمی فن آوران
شرکت داروسازی سبحان
شرکت فوالد مبارکه اصفهان

1392/12/29
0
0
1392/12/29
1392/12/29
0
0
1392/12/29
0
1392/12/29
0
1392/12/29
0
1392/12/29
0
0
1392/12/29
1392/12/29
1392/12/29
0
1392/12/29
0
0
1392/12/29
1392/12/29
0
0
1392/12/29
0

1393/04/30
0
0
1393/04/17
1393/03/10
0
0
1393/03/12
0
1393/03/19
0
1393/04/18
0
1393/04/29
0
0
1393/03/31
1393/03/12
1393/04/30
0
1393/03/31
0
0
1393/04/31
1393/04/25
0
0
1393/03/12
0

شرکت بیمه ملت

0

0

شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

0

0

شرکت سبحان دارو

0

0

1,218,306
0
0
74,746
10,100
0
0
117,800
0
250,000
0
23,693
0
1,208,446
0
0
125,000
60,000
1,702,271
0
550,000
0
0
646,000
2,100,000
0
0
10,000
0
0
0
0

370
0
0
5,200
1,500
0
0
2,050
0
1,050
0
7,500
0
660
0
0
7,800
1,200
330
0
750
0
0
310
320
0
0
8,000
0

شرکت پتروشیمی پردیس  -بورسی

0

0

0

0

0

0

0

0

450,773,220
0
0
388,679,200
15,150,000
0
0
241,490,000
0
262,500,000
0
177,697,500
0
797,574,489
0
0
975,000,000
72,000,000
561,749,417
0
412,500,000
2,000,000
0
200,260,000
672,000,000
0
452,410,000
80,000,000
0
46,540,730
0
0
0
0
7,833,298,716
()106,091,533
7,727,207,183

1,220,350,000
60,800,000
14,615,400
141,784,650
0
0
100,000,000
0
377,000,000
680,536,010
266,002,805
0
0
509,701,400
500,000,000
169,000,000
1,950,000,000
0
16,000,000
40,000,000
452,478,000
0
0
0
302,142,500
279,000,000
0
0
0
0
900,000,000
70,000,000
1,389,750,000
0
10,466,094,565
()272,017,431
10,194,077,134

1,220,350,000
377,200,000
14,615,400
141,784,650
0
240,000,000
100,000,000
0
377,000,000
680,536,010
266,002,805
0
113,726,400
509,705,870
1,052,750,000
169,000,000
1,950,000,000
0
16,000,000
40,000,000
0
70,000,000
549,912,000
0
302,142,500
813,471,900
1,389,750,000
0
240,800,000
0
0
0
0
452,478,000
15,419,694,015
()419,629,183
15,000,064,832

شرکت فوالد خوزستان

شرکت کاشی و سرامیک سینا
شرکت پتروشیمی خارک
شرکت داروسازی جابر ابن حیان
شرکت بانک ملت
شرکت بانک صادرات ایران
شرکت حفاری شمال
شرکت سبحان دارو

شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت بانک انصار
شرکت بانک پاسارگاد
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی پردیس  -بورسی
شرکت پتروشیمی مارون
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت حفاری شمال
جمع

هزینه تنزیل
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0
0
0
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 -17سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:
دوره مالی نه ماه
یادداشت
سود اوراق مشارکت
سود سپرده بانکی
جمع

17-1
17-2

منتهی به1393/11/30
ریال
2,288,317,581
70,092,461
2,358,410,042

 -17-1سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:

اوارق مشارکت:
اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذصمپنا2
اوراق مشارکت مرابحه مگاموتور  3ماهه  20درصد
اوراق مشارکت اجاره چادرملو(صچاد)
اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان)2
اوراق گواهی سپرده بانک انصار (ذانصا )1
اوراق مشارکت واسط مالی فروردین (ذسامید)
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی مهر (صمپنا)
اوراق مشارکت واسط مالی اسفند
اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه  20درصد
اوراق مشارکت شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)
اوراق مشارکت صپارس
اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش
جمع

دوره مالی نه ماه

سال مالی منتهی به

منتهی به1392/11/30
ریال
1,187,696,489
97,453,258
1,285,149,747

1393/02/31
ریال
2,040,984,000
116,334,112
2,157,318,112

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1392/07/29
1393/10/22
1392/09/13
1390/06/01
1391/10/24
1390/05/25
1391/03/28
1390/04/08
1392/10/30
1391/03/17

1396/07/29
1395/10/22
1396/07/07
1394/06/01
1393/02/09
1394/05/25
1395/03/28
1394/03/28
1396/10/22
1395/03/17
1396/02/07
1397/06/31

1392/11/02

1393/06/31

مبلغ اسمی هر برگ
ریال
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

نرخ سود
درصد
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

 -17-2سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30

سود سپرده بانک ملت
سود سپرده بانک سامان
هزینه تنزیل
جمع

سود خالص
ریال
122,384,586
7,253,051
201,674,245
197,029,349
0
148,321,593
247,450,497
94,138,204
283,727,575
244,416,283
399,961,651
341,960,547
2,288,317,581

دوره مالی نه ماه
منتهی به1392/11/30
سود خالص
ریال
0
0
421,000,141
41,621,221
223,769,864
156,455,791
199,307,399
85,100,640
0
60,441,433
0
0
1,187,696,489

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1390/10/03
1387/02/17

کوتاه مدت
کوتاه مدت

نرخ سود
درصد
10
10
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سود
ریال
70,036,080
56,381
0
70,092,461

منتهی به1392/11/30

1393/02/31

سود
ریال
84,765,048
12,688,210
0
97,453,258

سود
ریال
102,958,223
13,416,126
()40,237
116,334,112

سال مالی منتهی به
1393/02/31
سود خالص
ریال
0
0
685,304,623
52,118,633
223,769,864
240,867,815
386,849,764
134,961,061
0
317,112,240
0
0
2,040,984,000
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 -18سایر درآمدها
سایر درآمدها،شامل درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام،اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که در سالهای قبل
یادداشتهای  16الی  17از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.

منتهی به1392/11/30

سال مالی منتهی به
1393/02/31

دوره مالی نه ماهه
تفاوت ارزش اسمی

تفاوت ارزش اسمی

تفاوت ارزش اسمی

وتنزیل شده

وتنزیل شده

وتنزیل شده

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30

سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
سایر درآمدها بابت تنزیل سود بانک

ارزش تنزیل شده

ارزش اسمی

ریال
5,639,863,697
6,993,499

ریال
6,059,492,880
7,033,736

ریال
419,629,183
40,237

ریال

ریال

183,396,072
21,345

183,396,072
21,345

5,646,857,196

6,066,526,616

419,669,420

183,417,417

183,417,417

 -19هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

مدیر صندوق
متولی
ضامن
حسابرس
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

منتهی به1393/11/30
ریال
1,292,242,018
78,250,500
320,640,811
64,948,652

منتهی به1392/11/30
ریال
1,274,544,040
72,771,715
1,578,290,433
51,776,799

سال مالی منتهی به
1393/02/31
ریال
1,754,046,673
2,160,585,362
101,625,570
72,748,135

1,756,081,981

2,977,382,987

4,089,005,740

 -20سایر هزینهها

هزینه تصفیه
هزینه نگهداری اوراق بهادار
هزینه آبونمان
هزینه برگشت سود اوراق بهادار
هزینه کارمزد بانکی
جمع

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

منتهی به1393/11/30
ریال
11,054,805
0
146,321,584
0
250

منتهی به1392/11/30
ریال
47,639,999
0
123,829,681
0
74,750

سال مالی منتهی به
1393/02/31
ریال
64,952,038
0
171,333,794
0
75,250

157,376,639

171,544,430

236,361,082

دوره مالی نه ماهه

دوره مالی نه ماهه

منتهی به1393/11/30
ریال
9,607,567,086
()20,278,489,074
()10,670,921,988

منتهی به1392/11/30
ریال
36,500,289,241
()33,685,992,091
2,814,297,150

سال مالی منتهی به
1393/02/31
ریال
38,144,780,899
()38,549,185,163
()404,404,264

 -21تعدیالت

تعدیالت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیالت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع
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 -22تعهدات و بدهیهای احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -23سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق
دوره مالی نه ماهه منتهی به 1393/11/30
نام
شرکت کارگزاری مفید
رضا ابراهیمی قلعه حسن

نوع وابستگی
مدیر و ضامن صندوق
مدیر سرمایه گذاری

نوع واحدهای سرمایه گذاری
سهام ممتاز
سهام عادی
سهام ممتاز
سهام عادی

جمع

تعداد واحدهای سرمایه گذاری
950
0
50
0
1,000

درصد تملک
95
0
5
0
100

 -24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
طرف معامله
شرکت کارگزاری مفید

نوع وابستگی
مدیر صندوق

موضوع معامله
خرید و فروش سهام

ارزش معامله-ریال
4,056,220,711,996

مانده طلب (بدهی )-ریال
886,511,248

 -25رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ،رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه باشد ،رخ نداده است.
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