صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشتاس
صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1314

با احتزام
به پیوست طورتهای هالی طنذوق سزهایهگذاری هشتزن پیشتاس هزبوط به دوره هالی سه هاهه
هنتهی به  31هزداد هاه  1394که در اجزای هفاد بنذ  7هاده  56اساسناهه طنذوق بز اساس سوابك ،هذارن
و اطالعات هوجود در خظوص عولیات طنذوق تهیه گزدیذه به شزح سیز تمذین هیشود.
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ایه صًرتُای مالی در چارچًب استاوداردَای حسابداری ي با تًجٍ بٍ قًاویه ي مقزرات ساسمان بًرس ايراق بُادار در
رابطٍ با صىديق َای سزمایٍ گذاری مشتزک تُیٍ گزدیدٌ است  .مدیزیت صىديق سزمایٍ گذاری مشتزک پیشتاس بز
ایه باير است کٍ ایه صًرتُای مالی بزای ارائٍ تصًیزی ريشه يمىصفاوٍ اس يضعیت ي عملکزد مالی صىديق،در
بزگیزودٌ َمٍ اطالعات مزبًط بٍ صىديق َ ،ماَىگ باياقعیتُای مًجًد ياثزات آوُا درآیىدٌ کٍ بٍ صًرت معقًل
درمًقعیت کىًوی می تًان پیش بیىی ومًد می باشد ي بٍ وحً درست يبٍ گًوٍ کافی در ایه صًرتُای مالی افشا گزدیدٌ
اود .
طورتهای هالی حاضز در تاریخ  1394/06/21به تائیذ ارکاى طنذوق رسیذه است.
نواینذه
هادی ههزی

ارکاى طنذوق
هذیزطنذوق

شخض حمولی
شزکت کارگشاری هفیذ

هتولی طنذوق

هوسسه حسابزسی و خذهات هذیزیت طذر(حسابذاراى رسوی)
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اهضاء

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت خالص دارائیها
در تاریخ 31مزداد ماه 1394

یادداشت

1394/05/31
سیال

1394/02/31
سیال

دارایی ها

سشمایهگزاسیدسسهاموحقتقذم

5

72,989,421,440

85,773,452,840

سشمایهگزاسیدسسایشاوساقبهاداسبادسآمذثابتیاعلیالحساب

6

19,895,437,958

0

حسابهایدسیافتنی

7

6,683,488,936

4,888,176,550

سایشداساییها

8

224,746,846

()512,736

موجودینقذ

9

764,671,551

1,907,697,687

جاسیکاسگزاسان

10

1,792,556,979

6,836,322

102,350,323,710

92,575,650,663

جمع داراییها
بدهی ها
بذهیبهاسکانصنذوق

11

516,136,244

1,058,349,109

بذهیبهسشمایهگزاسان

12

()3,561,471

0

سایشحسابهایپشداختنیورخایش

13

309,633,270

316,280,345

822,208,043

1,374,629,454

101,528,115,667

91,201,021,209

8,851

8,292

11,470,807

10,998,676

جمع بدهیها
14

خالص داراییها
تعذادواحذهایسشمایهگزاسی
خالصداساییهایهشواحذسشمایهگزاسی

یادداشتهایتوضیحیهمشاه،بخشجذاییناپزیشصوستهایمالیمیباشذ.
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت سود و سیان
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

یادداشت

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1394/05/31
ریال

1393/05/31
ریال

1394/02/31
ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

15

()2,015,783,356

1,553,215,294

()2,355,694,086

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

16

654,626,329

()7,480,240,693

()14,423,414,116

سود سهام

17

5,100,046,347

6,378,414,023

12,203,162,121

سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

18

507,307,886

845,358,947

2,699,207,246

سایر درآمدها

19

()449,203,783

2,014,572

419,669,420

3,796,993,423

1,298,762,143

()1,457,069,415

جمع درآمدها
هشینهها:
هسینه کارمسد ارکان

20

516,528,495

819,397,647

2,258,149,375

سایر هسینهها

21

79,823,343

58,913,364

206,711,497

596,351,838

878,311,011

2,464,860,872

3,200,641,585

420,451,132

()3,921,930,287

جمع هشینهها
سود(سیان)خالص
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صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
صورت گزدش خالص دارائیها
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

صورت گزدش خالص دارائیها
یادداشت

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به1394/05/31

منتهی به1393/05/31

1394/02/31

تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری
خالص داراییها ( واحذهای سزمایه گذاری) اول دوره
واحذهای سزمایهگذاری صادر شذه طی دوره
واحذهای سزمایهگذاری ابطال شذه طی دوره
سود(سیان) خالص دوره
تعذیالت
خالص دارایی ها(واحدهای سزمایه گذاری)درپایان دوره

ریال

8,292
830
()271

91,201,021,209
830,000,000
()271,000,000
3,200,641,585
6,567,452,873

8,851

101,528,115,667

22

تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری
9,089
531
()1,110

105,011,000,015
531,000,000
()1,110,000,000
420,451,132
()7,413,742,910

8,510

97,438,708,237

یادداشتهای توضیحی همزاه ،بخش جذایی ناپذیز صورتهای مالی میباشذ.

4

ریال

تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری

ریال

9,089
1,258
()2,055

105,011,000,015
1,258,000,000
()2,055,000,000
()3,921,930,287
()9,091,048,519

8,292

91,201,021,209

صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  13تیز ماه 3114

 -1اطالعات کلٖ صٌذٍق
 -1-1تاسٗخچِ فعال٘ت
غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هطتطن پ٘طتاظ وِ غٌسٍلٖ تا سطهاِٗ تاظ زض اًساظُ وَچه هحسَب هٖضَز ،زض تاضٗد
1387/02/20تحت ضواضُ ً 10600عزساظهاى تَضس ٍ اٍضاق تْازاض ٍ زض تاضٗد  1390/07/27زض ازاضُ ثثت ضطوتْا تِ ثثت
ضس٘سُ استّ .سف اظتطى٘ل اٗي غٌسٍق ،خوغآٍضٕ سطهاِٗ اظ سطهاِٗگصاضاى ٍ تطى٘ل سثسٕ اظ زاضاّٖٗإ هالٖ ٍهسٗطٗت اٗي
سثس است .تا تَخِ تِ پصٗطش ضٗسه هَضز لثَل ،تالش هٖضَز ت٘طتطٗي تاظزّٖ هوىي ًػ٘ة سطهاِٗگصاضاى گطزز .تطإ ً٘ل
تِ اٗي ّسف ،غٌسٍق زضسْام ،حك تمسم ذطٗس سْام پصٗطفتِ ضسُ زض تَضس ،اٍضاق تْازاض تا زضآهسثاتت ٍ  ...سطهاِٗگصاضٕ
هًٖواٗس .هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ هَخة هازُ ( )5اساسٌاهِ 3 ،سال است وِ تا تاضٗد  1395/07/26توسٗس گطزٗسُ است.
هطوعاغلٖ غٌسٍق تْطاى ،ذ٘اتاى وطٗن ذاى ظًس ،ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ ،وَچِ ًگ٘ي ،وَچِ ظٗثا،پالنٍ 1الغ ضسُ است.

 -1-2اطالع سساًٖ
ولِ٘ اعالػات هطتثظ تافؼال٘ت غٌسٍق پ٘طتاظ هغاتك تا هازُ  54اساسٌاهِ زض تاضًوإ غٌسٍق تِ آزضس ظٗط زضج گطزٗسُ است:
www.fundsite.emofid.com

 -2اسکاى صٌذٍق سشهاِٗگزاسٕ
غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ پ٘طتاظوِ اظاٗي تِ تؼس غٌسٍق ًاه٘سُ هٖ ضَز اظ اضواى ظٗطتطى٘ل ضسُ است:
هجوع صٌذٍق،اظاختواع زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظتطى٘ل هٖضَز .زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تِ ضطعٖ
وِ حسالل  5زضغس اظول ٍاحسّإ هوتاظ ضا زض اذت٘اض زاضتِ تاضٌس ،اظحك ضإٔ زضهدوغ تطذَضزاضًس .زضتاضٗد تطاظًاهِ زاضًسگاى
ٍاحسّإ سطهاِٗ گصاضٕ هوتاظٕ وِ زاضإ حك ضإٔ تَزُ اًس ضاهل اضراظ ظٗط است:
سدٗف
1
2

ًام داسًذگاى ٍاحذّإ هوتاص
ضطوت واضگعاضٕ هف٘س
ضضا اتطاّ٘وٖ للؼِ حسي

تعذاد ٍاحذّإ هوتاص تحت تولک
950
50

دسصذ ٍاحذّإ تحت تولک
95
5

10000

100

خوغ

هذٗشصٌذٍق ،ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطخغ ثثت ضطوتّا ٍ هؤسسات
غ٘طتداضٕ تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هسٗط ػثاضت است اظتْطاى ،ذ٘اتاى حافظ ،تي تست اٗطاً٘اى ،پالن  ،206عثمِ. 6
هتَلٖ صٌذٍق ،هتَلٖ غٌسٍق ،هؤسسِ حساتطسٖ ٍذسهات هسٗطٗت غسض(حساتساضاى ضسوٖ) است وِ زض تاضٗد 1373/10/29تِ ضواضُ
ثثت ً 8341عز هطخغ ثثت ضطوتّا ٍ هؤسسات غ٘طتداضٕ تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هتَلٖ ػثاضتست اظ تْطاى ،ه٘ساى ّفت ت٘ط،
ضٍتطٍٕ تاًه هلت،وَچِ ض٘وٖ ،پالن ٍ ،70احس .2
حسابشس صٌذٍق ،هؤسسِ حساتطسٖ زش ٍّوىاضاى (حساتساضاى ضسوٖ) است وِ زضتاضٗد 1358/03/05تِ ضواضُ ثثت 1970زض ازاضُ
ثثت ضطوتْا ٍ هؤسسات غ٘طتداضٕ تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ حساتطس ػثاضتست اظ تْطاى ،تعضگطاُ ً٘اٗص ،تؼس اظذ٘اتاى
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صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  13تیز ماه 3114
سطزاضخٌگل ضوالٖ ،تعضگطاُ آتطٌاساى ،ذ٘اتاى پٌح تي،ذ٘اتاى ًَضٍظپَضً ،ثص وَچِ سَم غطتى ،پالن .24

 -3هبٌإ تِْ٘ صَستْإ هالٖ
غَضتْإ هالٖ غٌسٍق اساسا تطهثٌإ اضظشّإ خاضٕ زض پاٗاى زٍضُ هالٖ تِْ٘ ضسُ است.

 -4خالصِ اّن سٍِّٗإ حسابذاسٕ
 -4-1سشهاِٗگزاسّٕا
سطهاِٗگصاضٕ زضاٍضاق تْازاض ضاهل سْام ٍ ساٗط اًَاع اٍضاق تْازاض زضٌّگام تحػ٘ل تِ تْإ توام ضسُ ثثت ٍ زض
اًساظُگ٘طّٕإ تؼسٕ تِ ذالع اضظش فطٍش عثك زستَضالؼول " ًحَٓ تؼ٘٘ي ل٘وت ذطٗس ٍ فطٍش اٍضاق تْازاض
زضغٌسٍقّإ سطهاِٗگصاضٕ" هػَب ّ٘ 1386/11/30أتهسٗطُ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض اًساظُگ٘طٕ هٖضَز.
 -4-1-1سشهاِٗگزاسٕ دسسْام ششکتّإ بَسسٖ ٗا فشابَسسٖ :سطهاِٗگصاضٕ زضسْام ضطوتّإ تَضسٖ ٗا فطاتَضسٖ تِ
ذالع اضظش فطٍش هٌؼىس هٖضَز .ذالع اضظش فطٍش سْام ػثاضت است اظاضظش تاظاض سْن زض پاٗاى ضٍظ ٗا ل٘وت تؼسٗل
ضسُ سْن ،هٌْإ واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات فطٍش سْام .تاتَخِ تِ تٌس  2-1زستَضالؼول ٗاز ضسُ ،هسٗط غٌسٍق هٖتَاًس
زض غَضت ٍخَز ضَاّس ٍ اضائِ هستٌسات وافٖ اضظش سْن زض پاٗاى ضٍظ ضا تِ ه٘عاى حساوثط  20زضغس افعاٗص ٗا واّص
زّس ٍ ل٘وت تؼسٗل ضسُ ضا هثٌإ هحاسثٔ ذالع اضظش فطٍش لطاض زّس.
 -4-1-2سشهاِٗگزاسٕ دساٍساق هشاسکت پزٗشفتِ شذُ دسبَسس ٗا فشابَسس :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق هطاضوت زض ّط ضٍظ تا
وسط واضهعز فطٍش اظ ل٘وت تاظاض آًْا هحاسثِ هٖگطزز.
 -4-1-3سشهاِٗگزاسٕ دس اٍساق هشاسکت ٍگَاّٖ سپشدُ باًکٖ غ٘ش بَسسٖ ٗا غ٘شفشابَسسٖ :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق
هطاضوت غ٘طتَضسٖ زض ّط ضٍظ هغاتك ساظ ٍواض تاظذطٗسآًْا تَسظ ضاهي ،تؼ٘٘ي هٖضَز.

 -4-2دسآهذحاصل اص سشهاِٗگزاسّٕا
 -4-2-1سَدسْام :زضآهس حاغل اظ سَز سْام ضطوتّا زضظهاى تػَٗة سَز تَسظ هدوغ ػوَهٖ غاحثاى سْام ضطوتّإ
سطهاِٗپصٗط ضٌاساٖٗ هٖضَز ّ .وچٌ٘ي سَز سْام هتؼلك تِ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ اضظش فؼلٖ هحاسثِ ٍ
زضحسابّاهٌؼىس هٖگطزز .تطإ هحاسثِ اضظش فؼلٖ سَز سْام تحمك ٗافتِ ٍزض ٗافت ًطسُ ،هثلغ سَز زضٗافتٌٖ تا تَخِ
تِ تطًاهِ ظهاًثٌسٕ پطزاذت سَز تَسظ ضطوت سطهاِٗ پصٗط ٍ حساوثط ظطف  8هاُ ،تااستفازُ اظ ًطخ سَز ػلٖ الحساب
ساالًِ آذطٗي اٍضاق هطاضوت زٍلتٖ تِ ػالٍُ  5زضغس تٌعٗل هٖضَز .تفاٍت ت٘ي اضظش تٌعٗل ٍاضظش اسوٖ تاگصضت ظهاى
تِ حساب ساٗط زضآهسّا هٌظَض ه٘طَز.
 -4-2-2سَد سپشدُ باًکٖ ٍ اٍساق بْاداس بادسآهذثابت ٗاعلٖ الحساب :سَز تضو٘ي ضسُ اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا
ػلٖالحساب ،سپطزُ ٍ گَاّّٖإ سپطزُ تاًىٖ تط اساس هست ظهاى ٍ تا تَخِ تِ هاًسُ اغل سطهاِٗگصاضٕ ضٌاساٖٗ
هٖضَزّ .وچٌ٘ي سَز سپطزُ تاًىٖ تِ عَضض ٍظاًِ تا تَخِ تِ ووتطٗي هاًسُ ٍخَُ زضحساب سپطزُ ٍ ًطخ سَز ػلٖالحساب
هحاسثِ هٖگطزز .هثلغ هحاسثِ ضسُ سَز اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب ،سپطزُ ٍ گَاّْ٘إ سپطزُ تاًىٖ تا
استفازُ اظًطخ سَز ّواى اٍضاق ٍ تا زضًظطگطفتي هست تالٖ هاًسُ تا زضٗافت سَز ،تاّواى ًطخ لثلٖ تٌعٗل ضسُ
ٍزضحسابّإ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هٌؼىس هٖضَز.
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 -4-3هخاسج اًتقالٖ بِ دٍسُّإ آتٖ
هراضج اًتمالٖ تِ زٍضُ ّإ آتٖ ضاهل هراضج تأس٘س ٍ تطگعاضٕ هداهغ هٖتاضس .تطاساس هازُ  37اساسٌاهِ هراضج
تأس٘س عٖ هست فؼال٘ت غٌسٍق ٗا ظطف  5سال ّطوسام ووتط تاضس تِ غَضت ضٍظاًِ هستْله ضسُ ٍ هراضج تطگعاضٕ
هداهغ ً٘ع پس اظتطى٘ل هدوغ اظهحل زاضاّٖٗإ غٌسٍق پطزاذت ٍظطف هست ٗه سال ٗا تا پاٗاى زٍضُ فؼال٘ت غٌسٍق
ّطوسام ووتط تاضس ،تِ عَض ضٍظاًِ هستْله هٖضَز .زض اٗي غٌسٍق هست ظهاى استْالن هراضج تأس٘س  3سال هٖتاضس.

 -4-4رخاٗشکاسهضد اسکاى ٍ تصفِ٘
واضهعزاضواى ٍتػفِ٘ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ غَضت ضٍظاًِ تِ ضطح خسٍل ظٗطهحاسثِ ٍ زضحسابّا ثثت هٖضَز:
ششح ًحَٓ هحاسبٔ ّضٌِٗ

عٌَاى ّضٌِٗ
ّعٌِّٗإ تأس٘س

حساوثط تا هثلغ  50ه٘لَ٘ى ضٗال تا اضائٔ هساضن هثثتِ تا تػَٗة هدوغ غٌسٍق

ّعٌِّٗإ تطگعاضٕ هداهغ غٌسٍق

حساوثط تا هثلغ  20ه٘لَ٘ى ضٗال تطإ تطگعاضٕ هداهغ زض عَل ٗهسال هالٖ تا اضاٗٔ هساضن هثثتِ تا
تػَٗة هدوغ غٌسٍق

واضهعز هسٗط

ساالًِ  2زضغس اظ اضظش ضٍظاًِ سْام ٍ حك تمسم تحت توله غٌسٍق تؼالٍُ 0/3زضغس اظ اضظش ضٍظاًِ
اٍضاق تْازاض تازضآهس ثاتت تحت توله غٌسٍق هَضَع تٌس 10 ٍ 3-2-2زضغس اظ هاتِالتفاٍت ضٍظإًِ
سَز ػلٖالحساب زضٗافتٌٖ ًاضٖ اظ سپطزُگصاضٕ زض تاًهّا ٗا هؤسسات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ًسثت تِ
تاالتطٗي سَز ػلٖالحساب زضٗافتٌٖ ّواى ًَع سپطزُ زض ظهاى افتتاح سپطزُ* .

واضهعز هتَلٖ

ساالًِ  0.1زضغس اظ هتَسظ ضٍظأً اضظش ذالع زاضاّٖٗإ غٌسٍق*

حكالعحؤ حساتطس

ساالًِ هثلغ ثاتت  80ه٘لَ٘ى ضٗال

حكالعحوِ ٍ واضهعز تػف٘ٔ غٌسٍق

هؼازل  0/3زضغس اضظش ذالع زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض آغاظ زٍضٓ اٍلِ٘ تػفِ٘ هٖتاضس** .

حكپصٗطشٍػضَٗتزض واًَىّا***

هؼازل هثلغ تؼ٘٘ي ضسُ تَسظ واًَىّإ هصوَض ،هططٍط تطاٌٗىِ ػضَٗت زض اٗي واًَىّا عثك
همطضات اخثاضٕ تاضس ٗا ػضَٗت تِ تػَٗة هدوغ غٌسٍق تطسس.

ّعٌِّٗإ زستطسٖ تِ ًطمافعاضّ ،عٌِٕٗ زستطسٖ تِ ًطمافعاض غٌسٍقً ،ػة ٍ ضاُاًساظٕ تاضًوإ آى ٍ ّعٌِّٗإ پطت٘ثاًٖ آًْا ساالًِ
تا سمف  250ه٘لَ٘ى ضٗال تؼالٍُ هال٘ات تط اضظش افعٍزُ تا اضاِٗ هساضن هثثتِ ٍ تا تػَٗة هدوغ
تاضًوا ٍ ذسهات پطت٘ثاًٖ آًْا
غٌسٍق**** .
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 -4-5بذّٖ بِ اسکاى صٌذٍق
تا تَخِ تِ تثػطُ  3هازُ  52اساسٌاهِ،واضهعزهسٗط ،هتَلٖ ،ضاهي ّط سِ هاُ ٗىثاض تا سمف  90زضغس لاتل پطزاذت است.
تالٖهاًسُ واضهعز اضواى تِ ػٌَاى تؼْس غٌسٍق تِ اضواى زضحسابّا هٌؼىس هٖضَز.
 -4-6هخاسج تأه٘ي هالٖ
سَز ٍ واضهعز تسْ٘الت زضٗافتٖ اظ تاًهّا ،هَسسات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ ذطٗس الساعٖ سْام هراضج تأه٘ي هالٖ ضا زض
تطهٖگ٘طز ٍ زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعٌِٗ ضٌاساٖٗ هٖضَز.

 -4-7تعذٗالت ًاشٖ اص تفاٍت ق٘وت صذٍس ٍ ابطال
اٗي تؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زض ًحَُ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍ اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ اٗداز هٖضَز .تطإ هحاسثٔ
ل٘وت غسٍض ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ ،واضهعز پطزاذتٖ تاتت تحػ٘ل زاضاٖٗ هالٖ تِ اضظش ذطٗس زاضاّٖٗإ هالٖ اضافِ
هٖضَزّ .وچٌ٘ي تطإ هحاسثِ ل٘وت اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ ،واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات اظ ل٘وت فطٍش زاضاّٖٗإ
هالٖ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ وسطهٖگطززً .ظط تِ اٌٗىِ تطعثك تثػطُ  2هازُ  13اساسٌاهِ غٌسٍق ،اضظش ضٍظ زاضاّٖٗإ
غٌسٍق تطاتط تال٘وت اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ است ،تِ زل٘ل آًىِ زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض تطاظًاهِ تِ اضظش ضٍظ
اًساظُگ٘طٕ ٍ اضائِ هٖضَز؛ لصا تفاٍت ل٘وت غسٍض ٍ اتغال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ تحت ػٌَاى تؼسٗالت ًاضٖ اظل٘وت
غسٍض ٍ اتغال هٌؼىس هٖضَز.
ٍ -4-8ضع٘ت هال٘اتٖ
عثك لاًَى تَسؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّإ هالٖ زض ضاستإ تسْ٘ل اخطإ س٘است ّإ ولٖ اغل چْل ٍ چْاض لاًَى
اساسٖ(هػَب زض  25آشضهاُ  1388هدلس ضَضإ اسالهٖ) ٍ تِ استٌاز تثػطُ ٗه هازُ  143هىطض لاًَى هال٘اتْإ
هستم٘ن تواهٖ زضآهسّإ غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ زض چْاضچَب اٗي لاًَى ٍ تواهٖ زضآهسّإ حاغل اظ سطهاِٗ گصاضٕ زض
اٍضاق تْازاض هَضَع تٌس  24هازُ ٗه لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى هػَب  ٍ 1384زضآهسّإ حاغل اظ
ًمل ٍ اًتمال اٗي اٍضاق ٗا زضآهسّإ حاغل اظ غسٍض ٍ اتغال آًْا اظ پطزاذت هال٘ات تط زضآهس ٍ هال٘ات تط اضظش افعٍزُ
هَضَع لاًَى هال٘ات تط اضظش افعٍزُ هػَب  2ذطزاز  1387هؼاف هٖ تاضس ٍ اظ تاتت ًمل ٍ اًتمال آًْا ٍ غسٍض ٍ اتغال
اٍضاق تْازاض ٗاز ضسُ هال٘اتٖ هغالثِ ًرَاّس ضس.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

 -5سزمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سزمایٍ گذاری در سُام ي حك تمذم شزوتَای پذیزفتٍ شذٌ در بًرس یا فزابًرس بٍ تفىیه صىعت بٍ شزح سیز است:
1394/05/31
درصذ بٍ ول داراییُا
خالص ارسش فزيش
بُای تمام شذٌ
صىعت
درصذ
ریال
ریال
5.5%
5,675,871,263
5,229,570,882
محصًالت شیمیایی
0.6%
568,569,537
1,145,408,711
استخزاج واوٍ َای فلشی
استخزاج وفت ي گاس خام ي خذمات جىبی جش اوتشاف
0.0%
0
0
2.2%
2,287,892,812
2,579,994,355
شزوتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی
0.7%
679,930,040
1,415,708,499
فلشات اساسی
3.7%
3,795,977,776
3,770,004,988
عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم
17.3%
17,718,533,370
19,735,506,877
باوىُا ي مًسسات اعتباری
2.8%
2,820,294,812
3,297,905,364
الستیه ي پالستیه
1.1%
1,140,620,980
1,186,202,629
فزايردٌ َای وفتی ،وه ي سًخت َستٍ ای
11.0%
11,234,456,858
10,927,670,325
مخابزات
6.9%
7,073,073,974
5,865,379,051
مًاد ي محصًالت داريیی
1.7%
1,757,338,973
1,971,842,740
محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش لىذ ي شىز
0.3%
337,607,986
540,478,825
سیمان ،آَه ي گچ
6.5%
6,682,343,772
7,595,365,489
خًدري ي ساخت لطعات
1.5%
1,499,014,766
1,722,932,956
خذمات فىی ي مُىذسی
2.3%
2,389,375,239
2,764,100,263
ماشیه آالت ي تجُیشات
0.5%
506,850,285
389,507,987
رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن
4.4%
4,469,969,567
4,822,726,845
سزمایٍ گذاریُا
1.8%
1,806,814,576
1,349,815,120
سایز ياسطٍ گزیُای مالی
0.4%
386,976,610
416,614,959
اوبًٌ ساسی ،امالن ي مستغالت
0.2%
157,908,244
158,190,249
اوتشار ،چاپ ي تىثیز
0
0
بیمٍ يصىذيق باسوشستگی بٍ جشتامیه اجتماعی
0.0%
0
0
سایز ياسطٍ گزیُای مالی
0.0%
جمع

76,884,927,114

72,989,421,440
9

71.3%

بُای تمام شذٌ
ریال
12,911,380,218
3,673,470,908
98,618,646
2,618,308,170
5,354,439,430
511,423,498
22,975,103,249
3,297,905,365
1,000,536,917
10,927,670,324
7,373,744,456
517,864,460
799,448,676
7,879,150,868
1,722,932,956
2,227,658,834
470,113,884
4,929,772,348
1,349,815,120
264,378,670
0
430,768,779
0
91,334,505,776

1394/02/31
خالص ارسش فزيش
ریال
12,316,046,075
2,864,911,039
164,473,234
2,149,489,505
3,620,726,143
571,800,993
22,688,941,201
3,443,113,418
983,352,528
10,025,752,647
8,057,076,696
447,893,260
586,112,604
7,107,503,394
1,401,627,302
2,091,789,496
493,463,595
4,442,240,564
1,748,223,744
246,883,159
0
322,032,243
0
85,773,452,840

درصذ بٍ ول داراییُا
درصذ
13.3%
3.1%
0.2%
2.3%
3.9%
0.6%
24.5%
3.7%
1.1%
10.8%
8.7%
0.5%
0.6%
7.7%
1.5%
2.3%
0.5%
4.8%
1.9%
0.3%
0.0%
0.3%
0.0%

92.7%
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 -6سزمایه گذاری درسایز اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سزمایٍ گذاری زر ايراق بُازار با زرآمس ثابت علی الحساب بٍ تفکیک ضزح سیز است:
1394/02/31

1394/05/31
ارسش اسمی

سًز متعلقٍ

ذالص ارسش فزيش

زرصس بٍ کل زاراییُا

ذالص ارسش فزيش

زرصس بٍ کل زاراییُا

تارید سزرسیس

وزخ سًز

ریال

ریال

ریال

زرصس

ريال

درصذ

10,900,457

2,012,367,674

1.97%

0

0.00%

اجارٌ رایتل ماَاوٍ  20زرصس

1396/10/22

20%

2,001,467,217

1,574,500,137

1.54%

0

0.00%

مزابحٍ مگامًتًر  3ماٍَ  20زرصس

1395/10/22

20%

1,541,761,006

32,739,131

15.96%

0

0.00%

اجارٌ رایتل -2سٍ ماٍَ  22زرصس

1397/12/18

22%

15,631,304,292

702,465,436

16,333,769,728

19.46%

0

0.00%

19,174,532,515

746,105,024

19,920,637,539

سًز ي سیان واضی اس تغییز قیمت ايراق مطارکت
جمع

()25,199,581

0

19,895,437,958

0

 -7حسابهای دریافتنی
حسابَای زریافتىی بٍ تفکیک بٍ ضزح سیزاست:
1394/05/31

سًز سُام زریافتىی
سًز زریافتىی سپززٌَای باوکی
جمع

تىشیل وطسٌ
ریال
7,124,783,660
4,151,175
7,128,934,835

وزخ تىشیل
زرصس
25
20

1394/02/31

مبلغ تىشیل ضسٌ
ریال
()445,422,152
()23,747
()445,445,899

10

تىشیل ضسٌ
ریال
6,679,361,508
4,127,428
6,683,488,936

تىشیل ضسٌ
ریال
4,882,081,950
6,094,600
4,888,176,550
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 -8سایرداراییها
سـایز زاراییُا ضامـل آن برص اس مرارج تأسیس صىسيق ي بزگشاری مجامع يآبًومان وزم افـشار صـىسيق میباضس کٍ تا تاریـد تـزاسوامـٍ مستُلک وطسٌ ي بٍ عىًان زارایی بٍ سالَای آتی مىتقل میضًز.
بز اساس مازٌ  37اساسىامٍ  ،مرارج تاسیس طی زيرٌ فعالیت صىسيق یاظزف مست 5سال َز کسام کمتز باضس بٍ صًرت ريساوٍ مستُلک ضسٌ يمرارج بزگشاری مجامع ویش پس اس تطکیل مجمع اس محل زاراییُای
صىسيق پززاذت يظزف مست یکسال یا تاپایان زيرٌ فعالیت صىسيق َز کسام کمتز باضس  ،بٍ طًر ريساوٍ مستُلک می ضًز  .زر ایه صىسيق مست سمان استُالک مرارج تاسیس  5سال می باضس .
1394/05/31
مانذه در ابتذای دوره

استهالک دوره مالی

مانذه درپايان دوره

مانذه درپايان دوره

مالی
ريال

مالی
ريال
()512,736
()512,736

طی دوره
ريال

ريال

()512,736

299,750,000

74,490,418

224,746,846

()512,736

299,750,000

74,490,418

224,746,846

ريال
آبونمان نرم افزار صنذوق

مخارج اضافه شذه

1394/02/31

 -9موجودی نقد
مًجًزی وقس صىسيق زرتارید تزاسوامٍ بٍ ضزح سیز است:

باوک ملت ضعبٍ َفت تیز 3635363500 -
باوک سامان ضعبٍ سی تیز 1-1330900-810-849
جمع

1394/05/31
ريال

1394/02/31
ريال

763,856,719
814,832

1,906,903,219
794,468

764,671,551

1,907,697,687

 -10جاری کارگشاران
جاری کارگشاران مزبًط بٍ ضزکت کارگشاری مفیس بًزٌ کٍ بٍ ضزح سیز می باضس.
مانذه بذهکار

گردش

گردش

مانذه بستانکار

1394/02/31
مانذه بذهکار

در ابتذای دوره

بذهکار طی دوره

بستانکار طی دوره

در پايان دوره

در پايان دوره

6,836,322

50,889,900,091

49,104,179,434

1,792,556,979

6,836,322

6,836,322

50,889,900,091

49,104,179,434

1,792,556,979

6,836,322

1393/05/31

ضزکت کارگشاری مفیس
جمع
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 -11بدهی به ازکان صندوق
بذَی بٍ اسکان صىذيق دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ ششح صیش است:

مذیش صىذيق
ضامه
متًلی
حسابشس
جمع

1394/05/31
سیال

1394/02/31
سیال

466,850,648
0
27,067,617
22,217,979
516,136,244

960,717,331
0
54,784,895
42,846,883
1,058,349,109

 -12بدهی به سسمایه گرازان
بذَی بٍ سشمایٍ گزاسان متشکل اص اقالم صیش است:

بابت ابطال ياحذ َای سشمایٍ گزاسی

1394/05/31
سیال

1394/02/31
سیال

()3,561,471
()3,561,471

0

 -13سایس حسابهای پسداختنی وذخایس
سایش حسابُای پشداختىی يرخایش دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ ششح صیش می باشذ:

رخیشٌ تصفیٍ
ياسیضیُای وامشخص
جمع

1394/05/31

1394/02/31

سیال

سیال

309,613,270
20,000
309,633,270

304,280,345
12,000,000
316,280,345

 -14خالص دازاییها
خالص داساییُا دس تاسیخ تشاصوامٍ بٍ تفکیک ياحذَای سشمایٍ گزاسی عادی يممتاص بٍ ششح ریل می باشذ:
1394/05/31
سیال
تعذاد
90,057,308,338
7,851
ياحذَای سشمایٍ گزاسی عادی
11,470,807,329
1,000
ياحذَای سشمایٍ گزاسی ممتاص
101,528,115,667
8,851
جمع
12

1394/02/31
تعذاد
7,292
1,000
8,292

سیال
80,202,345,231
10,998,675,978
91,201,021,209

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -15سود (سیان) فزوش اوراق بهادار
دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه

منتهی به1393/05/31
ریال

1394/02/31
ریال

سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس 15-1

()1,634,991,998

1,560,610,124

()2,472,575,177

سود (سیان) ناشی اس فزوش حق تقدم

15-2

()375,537,996

0

()77,940,466

سود(سیان)ناشی اس فزوش اوراق مشارکت

15-3

()5,253,362

()7,394,830

194,821,557

()2,015,783,356

1,553,215,294

()2,355,694,086

یادداشت منتهی به 1394/05/31
ریال

جمع

13

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -15-1سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس به شزح سیز است:
زدیف
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

سْام
باًک اًصاز
باًک کاز آفسیي
باًک هلت
بیوِ هلت
پازس دازٍ
پاالیص ًفت اصفْاى
پتسٍضیوی جن
پتسٍضیوی خازک
پتسٍضیوی شاگسس
حفازی ضوال
خدهات اًفَزهاتیک
سسهایِ گرازی البسش
سسهایِ گرازی باًک هلی ایساى
سسهایِ گرازی تَسعِ هعادى ٍ فلصات
سیواى ّگوتاى
ضسکت هلی صٌایع هس ایساى
صٌایع پتسٍضیوی کسهاًطاُ
فَالد هبازکِ اصفْاى
کازت اعتبازی ایساى کیص
گسٍُ بْوي
ًفت ایساًَل
ازتباطات سیاز ایساى
ایساى خَدزٍ
باًک تجازت
باًک صادزات ایساى
باًک پاسازگاد
پتسٍضیوی پسدیس  -بَزسی
دازٍساشی تَلید دازٍ
دازٍساشی فازابی
سایپا
سسهایِ گرازی باشًطستگی کطَزی
سسهایِ گرازی خَازشهی
سسهایِ گرازی دازٍیی تاهیي
فَالد خَشستاى
هجتوع پتسٍضیوی ضیساش

تعداد
463,414
238,742
1,400,000
202,351
49,765
600,000
139,000
125,000
164,534
39,148
7,243
350,000
10,741
1,336,093
56,422
105,456
362,717
1,258,808
80,000
200,000
75,670
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

بْای فسٍش
زیال
1,250,829,484
728,025,360
2,919,800,000
295,268,157
768,856,589
1,997,760,638
1,325,782,000
2,215,016,924
2,080,666,313
140,737,060
102,423,263
1,223,120,000
46,175,559
1,807,336,285
164,500,996
185,180,830
1,244,130,327
2,383,548,148
306,185,702
419,000,000
795,307,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
کازهصد
ازشش دفتسی
زیال
زیال
6,616,887
869,677,681
3,851,254
641,987,281
15,445,740
3,375,576,203
1,561,966
279,331,851
4,067,260
554,411,445
10,568,150
1,779,303,938
0
1,325,714,354
11,717,436
1,305,250,000
10,632,204
2,074,156,597
744,500
164,473,234
541,819
80,605,897
6,470,302
1,419,194,654
244,269
38,313,815
9,560,815
2,528,062,196
870,207
258,969,851
979,605
284,257,162
6,581,445
1,452,374,149
12,608,972
3,654,473,768
1,619,720
274,125,807
2,216,509
474,698,729
4,064,024
983,352,528
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

هالیات
زیال
6,254,147
3,640,127
14,599,000
1,476,340
3,844,283
9,988,803
0
11,075,085
10,403,332
703,685
512,116
6,115,600
230,878
9,036,679
822,505
925,904
6,220,652
11,917,742
1,530,929
2,095,001
3,976,540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

سَد (شیاى) فسٍش
زیال
368,280,769
78,546,698
()485,820,943
12,898,000
206,533,601
197,899,747
67,646
886,974,403
()14,525,820
()25,184,359
20,763,432
()208,660,556
7,386,597
()739,323,405
()96,161,567
()100,981,841
()221,045,919
()1,295,452,334
28,909,246
()60,010,239
()196,085,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

دوره مالی سه ماهه
منتهی به 1393/05/31

سال مالی منتهی به
1394/02/31

سَد (شیاى) فسٍش
زیال
19,759,492
0
0
30,405,754
92,211,849
0
()19,067,348
691,051,290
0
138,194,455
0
0
109,652,502
55,844,446
97,462,703
0
()451,553,639
0
0
0
0
376,358,697
9,039,326
0
0
152,159,550
82,411,605
104,662,885
0
()19,401,311
51,567,173
0
0
0
0

سَد (شیاى) فسٍش
زیال
19,759,492
0
()2,478
30,405,754
260,603,544
0
()116,257,651
()1,449,737,731
()238,999,481
1,368,770,796
22,165,347
0
109,652,502
()1,184,403,534
78,381,367
()195,335,745
()451,553,639
()2,902
0
()165,737,978
0
376,334,962
15,655,472
1,236,071
33,690,265
127,962,818
316,146,719
104,662,885
3,369,383
()51,864,853
()178,312,419
23,514,920
()279,689,129
()1,090,759,451
()225,954,962

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

دوره مالی سه ماهه
زدیف
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

سْام
هعدًی ٍ صٌعتی چادز هلَ
ًفت بْساى
پتسٍضیوی خساساى
پتسٍضیوی هازٍى
ًفت سپاّاى
فسآٍزدُ ّای ًسَش پازس
کَیس تایس
سسهایِ گرازی هلی ایساى
ایساى تساًسفَ
پتسٍضیوی في آٍزاى
تساکتَز ساشی ایساى
دازٍساشی اکسیس
دازٍساشی جابس ابي حیاى
دازٍساشی سبحاى
سسهایِ گرازی تَسعِ صٌایع سیواى
سسهایِ گرازی هسکي
سسهایْگرازی هسکي شایٌدُ زٍد
سیواى کسهاى
ضسکت بْوي لیصیٌگ
گستسش سسهایِ گرازی ایساى خَدزٍ
لیصیٌگ صٌعت ٍ هعدى
سسهایِ گرازی آتیِ دهاًٍد
سیواى خَشستاى
کالسیویي
تغییسات ًاضی اش عولکسد
جمع

تعداد

بْای فسٍش
زیال
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
0
0
0
22,399,651,573

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
کازهصد
ازشش دفتسی
زیال
زیال
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110,963,084
23,818,311,154

15

منتهی به 1393/05/31
هالیات
زیال
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
105,369,348

سَد (شیاى) فسٍش
زیال

سَد (شیاى) فسٍش
زیال
228,949,551
()117,127,968
()33,064,347
()5,592,904
33,414,910
14,633,356
0
()81,361,903

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,560,610,124

0
0
0
0
0
0
0
0

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

()1,634,991,998

سال مالی منتهی به
1394/02/31
سَد (شیاى) فسٍش
زیال
()899,612,402
()87,747,583
()44,765,018
()68,886,445
33,414,910
322,765,910
22,167
()81,361,903
29,346,425
()87,344,150
57,588,308
()73,263,709
()6,428,167
59,968,721
6,680,000
55,416,938
8,720,829
36,787,502
16,164,347
61,875,710
()20,520,724
()14,956,280
1,696,515
()551,001,726
1,509,164,304
()2,472,575,177

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -15-2سود (سیان) ناشی اس فزوش حق تقدم سهام به شزح سیز است:

دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1393/05/31

1394/02/31

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

49,194

17,798,187

42,700,392

94,154

88,991

()25,085,350

0

0

397,500

199,022,750

158,602,500

1,052,832

995,113

362,717
0

813,244,981
0
1,030,065,918

1,193,701,647
0
1,395,004,539

4,302,060
0
5,449,046

4,066,225
0
5,150,329

38,372,305
()388,824,951

0

0

0
0

0
()77,940,466
()77,940,466

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
زدیف

سْام
ت-بیوِ هلت

ت-سسهایِ گرازی خَازشهی
ت-صٌایع پتسٍضیوی کسهاًطاُ
تقدم سیواى کسهاى

تعداد

بْای فسٍش

کازهصد

ازشش دفتسی

هالیات

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

0

()375,537,996

دوره مالی سه ماهه
منتهی به 1393/05/31

سال مالی منتهی به
1394/02/31

بْای فسٍش

ازشش دفتسی

کازهصد

هالیات

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

سَد(شیاى) حاصل اش فسٍش

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

زیال

0

0

0

0

0

3,502,567,625
0
0
0
0
0
0
0
0
3,502,567,625

2,709,017
0
0
0
0
0
0
0
0
2,709,017

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

()5,253,362
0
0
0
0
0
0
0
0
()5,253,362

0
()3,449,830

()2,100,000

سال مالی منتهی به
1394/02/31

 -15-3سود (سیان) ناشی اس فزوش اوراق مشارکت به شزح سیز است:
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
زدیف

سْام

تعداد

اجازُ زایتل هاّاًِ  20دزصد
ضسکت ٍاسط هالی آذز(صپازس)
اجازُ هاّاى سِ هاِّ  20دزصد
ضسکت ٍاسط هالی هْس (صوپٌا)
ضسکت ٍاسط هالی ازدیبْطت (ذهاّاى)2
ضسکت ٍاسط هالی تیس (ذصسکي)
اجازُ هپٌا ( )2سِ هاِّ  20دزصد
اٍزاق اجازُ فَالدکاٍُ جٌَب کیص
هسابحِ هگاهَتَز  3هاِّ  20دزصد

3,500

3,500,023,280
0
0
0
0
0
0
0
0
3,500,023,280

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

اجازُ چادزهلَ(صچاد)

جمع

 -16سود (سیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
منتهی به  1394/05/31منتهی به 1393/05/31
زیال
سْام بَزسی
حك تقدم خسید سْام
اٍزاق بْاداز با دزآهد ثابت
جمع

0

زیال
()6,985,535,431

زیال
()15,266,962,087

513992115

()488,750,278

843,547,971

()25,199,581

()5,954,984
()7,480,240,693

0
()14,423,414,116

165833795

654,626,329

16

0
0
()1,815,000
0
()2,130,000
0

0
0

()7,394,830

()17,249,830
113,569,220
()726,000
()1,500,000
()1,200,000
0
()4,125,000
105,692,513
2,460,654
194,821,557

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1393/05/31

1394/02/31

جوع درآهذ سَد سْام-ریال

جوع درآهذ سَد سْام-ریال

جوع درآهذ سَد سْام-
ریال

16,908

0

1,379,544,590

0

300,000,000
49,000,000

 -17سود سهام
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
سال هالی

تاریخ تشکیل
هجوع

تعذاد سْام هتعلقِ
در سهاى هجوع

سَد هتعلق بِ
ّز سْن-ریال

1393/12/29

1394/01/31

3

2

شزکت البزس دارٍ

0

0

0

5410
0

0

3

شزکت ایزاى تزاًسفَ

0

0

0

0

0

49,000,000

4

شزکت ایزاى خَدرٍ

1393/12/29

1394/04/24

1,000,000

16

16,000,000

0

0

5

شزکت باًک اًصار

1393/12/29

1394/04/31

397,919

280

111,417,320

200,260,000

200,260,000

6

شزکت باًک پاسارگاد

1393/12/29

1394/04/31

2,290,000

0

458,000,000

672,000,000

672,000,000

7

شزکت باًک هلت

0

0

0

0

0

561,747,780

561,749,417

8

شزکت باًک صادرات ایزاى

1393/12/29

1394/04/31

3,700,000

45

166,500,000

0

0

9

شزکت باًک هلت

1393/12/29

1394/04/31

4,900,000

90

441,000,000

0

0

ردیف
1

ًام شزکت
شزکت ارتباطات سیار ایزاى

10

شزکت بیوِ هلت

1393/12/29

1394/03/20

202,351

200

40,470,200

0

46,540,730

11

شزکت پارس دارٍ

0

0

0

0

0

388,679,200

388,679,200

1393/12/29

1394/04/31

480,000

580

278,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

452,410,000

1393/12/29

1394/04/29

139,000

1,500

208,500,000

430,900,000

430,900,000

0

0

0

0

975,000,000

975,000,000

0

0

0

0

42,151,200

42,151,200

0

0

0

0

603,839,780

0

0

177,697,500

177,697,500

0

0

80,000,000

80,000,000

12

شزکت پاالیش ًفت اصفْاى

13

شزکت پتزٍشیوی پزدیس  -بَرسی

14

شزکت پتزٍشیوی جن

15

شزکت پتزٍشیوی خارک

0

16

شزکت پتزٍشیوی خزاساى

0

17

شزکت پتزٍشیوی ساگزس

0

0

18

شزکت پتزٍشیوی في آٍراى

0

0

0

19

شزکت پتزٍشیوی هارٍى

0

0

0

20

شزکت پتزٍشیوی هبیي

1393/12/29

1394/03/27

175,500

360

63,180,000

0

0

21

شزکت تزاکتَر ساسی ایزاى

1393/12/29

1394/04/14

474,100

1,000

474,100,000

15,000,000

15,000,000

22

شزکت تَسعِ صٌایع بْشْز

1393/12/29

1394/04/25

210,000

23

شزکت حفاری شوال

0

0

24

شزکت حفاری شوال

25

شزکت خذهات اًفَرهاتیک

26

شزکت دارٍساسی اکسیز

27

شزکت دارٍساسی تَلیذ دارٍ

28

شزکت دارٍساسی جابز ابي حیاى

29

شزکت دارٍساسی سبحاى

30

شزکت رادیاتَر ایزاى

31

شزکت رایاى سایپا

32

شزکت سبحاى دارٍ

33

شزکت سزهایِ گذاری باسًشستگی کشَری

34

شزکت سزهایِ گذاری باًک هلی ایزاى

35

شزکت سزهایِ گذاری باًک هلی ایزاى

36

شزکت سزهایِ گذاری پارس تَشِ

37

شزکت سزهایِ گذاری تَسعِ هعادى ٍ فلشات

38

شزکت سزهایِ گذاری خَارسهی

39

شزکت سزهایِ گذاری دارٍیی تاهیي

40

شزکت سزهایِ گذاری هسکي

41

شزکت سزهایِ گذاری هلی ایزاى

42

شزکت سیواى ّگوتاى

43

شزکت شزکت هلی صٌایع هس ایزاى

44

شزکت صٌایع پتزٍشیوی کزهاًشاُ

45

شزکت فَالد هبارکِ اصفْاى

1393/12/29

1394/03/30

39,148

750

29,361,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
1393/12/29
1393/12/29
0
0
0
1393/12/29
1393/12/29
0
0
0
0
0
0
0
1393/12/29
1393/12/29

0
0
0
0
1394/04/21
1394/04/20
0
0
0
1394/04/30
1394/04/25
0
0
0
0
0
0
0
1394/04/15
1394/04/30

0
0
0
0
30,000
800,000
0
0
0
80,741
200,000
0
0
0
0
0
0
0
362,717
419,584

0
0
0
0
500
150
0
0
0
1,630
190
0
0
0
0
0
0
0
1,550
450

0

15,150,000

15,150,000

0

0

300,922,450

0

72,000,000

72,000,000

0

0

383,041,760

15,000,000

0

0

120,000,000

0

0

46

شزکت کَیز تایز

0

0

47

شزکت گزٍُ بْوي

1393/12/29
1393/12/29
1393/12/29
1393/12/29
0
1393/12/29
0
1393/12/29
0

48

شزکت گزٍُ صٌعتی بارس

49
50

شزکت هجتوع پتزٍشیوی شیزاس

51

شزکت هخابزات ایزاى

52

شزکت هذیزیت پزٍصُ ّای ًیزٍگاّی ایزاى

53

شزکت هعذًی ٍ صٌعتی چادر هلَ
شزکت ًفت ایزاًَل

55

شزکت ًفت بْزاى

54

0

0

412,500,000

50,691,600

1394/04/15
1394/03/09
1394/04/31
1394/03/03
0
1394/04/31
0
1394/03/11
0

شزکت هالی ٍ اعتباری سیٌا

0

542

113,820,000

0

0
412,500,000

0

2,150,000
117,800
1,300,000
176,000
0
200,000
0
75,670
0

جوع
ّشیٌِ تٌشیل
خالص درآهذ سْام
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0

0

2,000,000

0

0

600,000,000

0

80,741,000

80,741,000

131,607,830

0

0

38,000,000

0

0

0

450,773,220

771,854,410

0

0

22,500,000

0

0

37,500,000

0

0

37,500,000

0

0

82,234,680

0

0

103,892,250

0

122,182,400

122,181,960

562,211,350

0

0

188,812,800

797,572,380

797,575,289

0

0

0

518,553,000

500
2,100
200
700
0
300
0
2,800
0

1,075,000,000

490,000,000

490,000,000

247,380,000

241,490,000

241,490,000

260,000,000

0

0

123,200,000

0

0

0

0

736,000,000

60,000,000

0

0

0
211,876,000

262,500,000
0

262,500,000
0

0

135,000,000

135,000,000

5,433,853,408
()333,807,061
5,100,046,347

6,672,344,680
()293,930,657
6,378,414,023

12,650,600,816
()447,438,695
12,203,162,121

صندوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -18سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سًد ايزاق بُاداز با دزآمد ثابت یا علی الحساب شامل سًد ايزاق مشازکت يسًد سپسدٌ باوکی بٍ شسح ذیل می باشد:
دوره مالی سه ماه
منتهی به1394/05/31
یادداشت
زیال
469,082,715
18-1
سًد ايزاق مشازکت
38,225,171
18-2
سًد سپسدٌ باوکی
507,307,886
جمع

دوره مالی سه ماه
منتهی به1393/05/31
زیال
814,996,599
30,362,348
845,358,947

سال مالی منتهی به
1394/02/31
زیال
2,595,957,546
103,249,700
2,699,207,246
دوره مالی سه ماه

سال مالی منتهی به

6,500,298
292,363,849
0
0
469,082,715

منتهی به1393/05/31
سًد ذالص
زیال
141,970,368
79,023,218
112,109,820
186,743,716
50,953,889
103,073,301
141,122,287
0
0
0
0
814,996,599

1394/02/31
سًد ذالص
زیال
201,674,245
207,831,560
148,321,593
402,436,825
94,138,204
333,465,990
244,416,283
18,587,796
0
500,845,135
444,239,915
2,595,957,546

دوره مالی سه ماهه
منتهی به1393/05/31
سًد
زیال
30,371,003
18,669
()27,324

سال مالی منتهی به
1394/02/31
سًد
زیال
103,209,021
75,744
()35,065

30,362,348

103,249,700

 -18-1سًد ايزاق مشازکت بٍ شسح ذیل می باشد:
تازید سسمایٍ گرازی
ايازق مشازکت:
ايزاق مشازکت اجازٌ چادزملً(صچاد)
ايزاق مشازکت ياسط مالی ازدیبُشت (ذماَان)2
ايزاق مشازکت ياسط مالی فسيزدیه (ذسامید)
ايزاق مشازکت شسکت ياسط مالی مُس (صمپىا)
ايزاق مشازکت ياسط مالی اسفىد
ايزاق مشازکت اجازٌ زایتل ماَاوٍ  20دزصد
ايزاق مشازکت شسکت ياسط مالی تیس (ذصسکه)
ايزاق مشازکت مسابحٍ مگامًتًز  3ماٍَ  20دزصد
ايزاق مشازکت اجازٌ زایتل -2سٍ ماٍَ  22دزصد
ايزاق مشازکت صپازس
ايزاق اجازٌ فًالدکايٌ جىًب کیش
جمع

0
0
0
0
0
1392/10/30
0
1393/10/22
1393/12/18
0
0

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
وسخ سًد
مبلغ اسمی َس بسگ
تازید سسزسید
دزصد
زیال
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
1,000,000
1396/10/22
0
0
0
20
1,000,000
1395/10/22
22
1,000,000
1397/12/18
0
0
0
0
0
0

 -18-2سًد سپسدٌ باوکی بٍ شسح شیس می باشد:
تازید سسمایٍ گرازی
سًد سپسدٌ باوک ملت
سًد سپسدٌ باوک سامان
َصیىٍ تىصیل

1390/10/03
1387/02/17

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
وسخ سًد
تازید سسزسید
دزصد
10
کًتاٌ مدت
10
کًتاٌ مدت

سًد
زیال
38,228,927
19,991

()23,747
38,225,171

جمع

18

سًد ذالص
زیال
0
0
0
0
0

170,218,568
0

صنذوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -19سایز درآمذها

سایز درآمدَا بابت تىشیل سًد سُام
سایز درآمدَا بابت تىشیل سًد باوک
تعدیل کارمشد کارگشار

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

سال مالی منتهی به

1394/05/31
ریال
()505,829,046

1393/05/31
ریال
2,009,089
5,483
0

1394/02/31
ریال
419,629,183
40,237
0

()449,203,783

2,014,572

419,669,420

35,065
56,590,198

 -20هشینه کارمشد ارکان
َشیىٍ کارمشد ارکان بٍ شزح سیزاست :

مدیز صىديق
متًلی
ضامه
حسابزس
جمع

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

سال مالی منتهی به

1394/05/31
ریال
467,242,899
27,067,617
0
22,217,979

1393/05/31
ریال
449,077,488
27,604,682
320,640,811
22,074,666

1394/02/31
ریال
1,747,786,054
103,230,965
320,640,811
86,491,545

516,528,495

819,397,647

2,258,149,375

 -21سایز هشینهها

َشیىٍ تصفیٍ
َشیىٍ آبًومان
َشیىٍ کارمشد باوکی
جمع

دوره مالی سه ماهه
منتهی به1394/05/31
ریال
5,332,925
74,490,418
0

دوره مالی سه ماهه
منتهی به1392/05/31
ریال
9,257,114
49,656,000
250

سال مالی منتهی به
1394/02/31
ریال
11,789,839
194,921,408
250

79,823,343

58,913,364

206,711,497

 -22تعذیالت

تعدیالت واشی اس صدير ياحدَای سزمایٍ گذاری
تعدیالت واشی اس ابطال ياحدَای سزمایٍ گذاری
جمع

دوره مالی سه ماهه
منتهی به1393/05/31
ریال
9,364,097,724
()2,796,649,006
6,567,448,718

 -23تعهذات و بذهیهای احتمالی
در تاریخ تزاسوامٍ صىديق َیچ گًوٍ بدَی احتمالی ودارد.
19

دوره مالی سه ماهه
منتهی به1392/05/31
ریال
4,161,706,872
()11,575,449,782
()7,413,742,910

سال مالی منتهی به
1393/02/31
ریال
13,535,955,814
()22,627,004,333
()9,091,048,519

صنذوق سزمایه گذاری مشتزک پیشتاس
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  31مزداد ماه 1394

 -24سزمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صنذوق
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/05/31
وام
شزکت کارگشاری مفید
رضا ابزاَیمی قلعٍ حسه
جمع

وًع يابستگی
مدیز ي ضامه صىديق
مدیز سزمایٍ گذاری

وًع ياحدَای سزمایٍ گذاری
سُام ممتاس
سُام ممتاس

تعداد ياحدَای سزمایٍ گذاری
950
50
1,000

درصد تملک
95
5
100

 -25معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صنذوق
طزف معاملٍ
شزکت کارگشاری مفید

وًع يابستگی
مدیز صىديق

مًضًع معاملٍ
خزید ي فزيش سُام

ارسش معاملٍ-ریال
99,994,079,525

 -26رویذادهای بعذ اس تاریخ تزاسنامه
در ديرٌ بعد اس تاریخ تزاسوامٍ تا تاریخ تصًیب صًرتُای مالی ،ريیداد با اَمیتی کٍ مستلشم تعدیل اقالم صًرتُای مالی ي یا افشا در
یادداشتُای َمزاٌ باشد ،رخ ودادٌ است.
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ماودٌ طلب (بدَی )-ریال
1,792,556,979

