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صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
صورت خالص داراییها
در تاریخ  6خرداد ماه 1397

یادداشت

1397/03/06

1396/12/06

ریال

ریال

دارایی ها:
سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم

5

100,079,000,857

112,310,654,366

سرمایهگذاریدرسپردههایبانکی

6

6,525,818

16,511,443

سرمایهگذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

7

1,216,542,088

992,125,457

حسابهایدریافتنی

8

4,958,099,299

1,782,510,486

سایرداراییها

9

298,376,026

16,191,304

جاریکارگزاران

10

170,490,439

-

جمعداراییها

106,729,034,527

115,117,993,056

بدهی ها:
جاریکارگزاران

10

-

105,730

پرداختنیبهسرمایهگذاران

11

60,991,970

762,083,553

پرداختنیبهارکانصندوق

12

8,476,304,322

7,490,752,487

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر

13

1,072,885,413

817,743,466

9,610,181,705

9,070,685,236

97,118,852,822

106,047,307,820

6,101,197

6,242,851

جمعبدهیها
خالصداراییها

14

خالصداراییهایهرواحدسرمایهگذاری

يادداشتهايتوضيحيهمراه،جزءالينفكصورتهايماليميباشد.

2

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
یادداشت

سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06
ریال

1396/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

درآمدها:
)(3,443,158,517

1,086,006,935

2,770,441,578

1,132,381,207

14,871,102,010

2,853,833,326

12,580,792,157

297,748,416

391,580,790

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

15

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

16

)(1,056,009,435

سودسهام

17

3,175,657,700

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

18

8,492,720

سایردرآمدها

19

هزینهکارمزدارکان

4,566,803

82,143,204

211,671

)(1,310,450,730

5,452,113,088

30,614,128,206

20

)(1,103,779,536

)(1,411,455,212

)(4,885,509,816

21

هزینهها:
سایرهزینهها
جمعهزینهها
سودخالص
بازدهمیانگینسرمایهگذاری

1

بازدهسرمایهگذاریپایاندوره

)(71,014,093

)(55,686,250

)(306,416,127

)(1,174,793,629

)(1,467,141,462

)(5,191,925,943

)(2,485,244,359

3,984,971,626

)(2.58
2

25,422,202,263
1.35

12.30

)(2.56

1.93

12.93

صورت گردش خالص داراییها
یادداشت

سهماههمنتهیبه1397/03/06
ریال

تعداد

سهماههمنتهیبه1396/03/06
ریال
تعداد

سالمالیمنتهیبه1396/12/06
تعداد

ریال

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)اولدوره

16,987

106,047,307,820

28,726

141,659,629,090

28,726

141,659,629,090

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

1
)(1,070

1,000,000
)(1,070,000,000

5
)(5,871

5,000,000
)(5,871,000,000

183
)(11,922

183,000,000
)(11,922,000,000

-

)(5,374,210,639

-

)(23,765,592,661

-

)(49,295,343,533

-

)(2,485,244,359

-

3,984,971,626

-

25,422,022,263

15,918

97,118,852,822

22,860

16,987

106,047,307,820

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره
تعدیالت

22

سودخالصسال
خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)پایاندوره

0
يادداشتهايتوضيحيهمراه،جزءالينفكصورتهايماليميباشد.

-1بازدهمیانگینسرمایهگذاری

-2بازدهسرمایهگذاریپایاندوره

سودخالص
میانگینموزون(ریال)وجوهاستفادهشده
تعدیالتناشیازتفاوتقیمتصدوروابطال±سود(زیان)خالص
خالصداراییهایپایاندوره

3

116,013,008,055

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوقسرمایهگذاریمشترکعقیقکهصندوقیباسرمایهبازدراندازهکوچکمحسوبمیشود,درتاریخ1389/12/07تحتشماره
10830نزدسازمانبورسواوراقبهاداروشماره27048نزدمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریاستانتهرانبهثبترسیدهاست.
هدفازتشکیلاینصندوق,جمعآوریسرمایهازسرمایهگذارانوتشکیلسبدیازداراییهاومدیریتاینسبداست.باتوجهبهپذیرش
ریسکموردقبول,تالشمیشودبیشترینبازدهیممکننصیبسرمایهگذارانگردد.براینیلبهاینهدف,صندوقدرسهام,حقتقدمخرید
سهامپذیرفتهشدهدربورس,اوراقبهاداربادرآمدثابتوسپردههایبانکیوگواهیسپردهکاالییسرمایهگذاریمینماید.مدتفعالیت
صندوقبهموجبماده()5اساسنامه,دوسالاست.اینمدتمطابقماده57قابلتمدیداست,کهبراساسصورتجلسهمجمعمورخ
1394/11/28ومجوزسازمانبورسواوراقبهادار(مورخ1395/05/04بهشماره)121/15226مدتفعالیتصندوقبهمدتسهسالدیگر(تا
پایانتاریخ)1397/12/06تمدیدگردید.
مرکزاصلیصندوقدرتهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالک91ـطبقه10واقعشدهوصندوقدارایشعبه
 -1-2اطالع رسانی
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسرمایهگذاریمشترکعقیقمطابقباماده54اساسنامهدرتارنمایصندوقسرمایهگذاریبهآدرس
www.aghighfund.comدرجگردیدهاست.
 -2ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوقسرمایهگذاریمشترکعقیقکهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازارکانزیرتشکیلشدهاست:
مجمع صندوق:ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازتشکیلمیشود.دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازبهشرطیکه
حداقل5درصدازکلواحدهایممتازرادراختیارداشتهباشند,ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند.درتاریخترازنامهدارندگانواحدهای
سرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهاندشاملاشخاصزیراست:
نام دارندگان

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

شرکتسهمیاسانبهداد

٥٠٠

٥٠

شرکتکارگزاریآگاه

٣٠٠

٣٠

شرکتگروهاقتصادسابین

٢٠٠

٢٠

١,٠٠٠

١٠٠

مدیر صندوق :شرکتکارگزاریآگاه(سهامیخاص)کهدرتاریخ1384/06/17بهشماره6252درادارهثبتشرکتهایساریبهثبترسیده
است.نشانیمدیرعبارتاستازتهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالک91ـطبقه.10
ضامنین صندوق:
شرکتگروهاقتصادیسابینبهعنوانضامناولکهدرتاریخ1388/0/8/19باشمارهثبت362759نزدمرجعثتشرکتهایشهرستان
تهرانبهثبترسیده.نشانیضامناولعبارتاستازتهران-میدانآرژانتین-خیابانزاگرس-نبشخیابانزاگرس-نبشخیابان-27
طبقهدوم-واحدپنجم.
بانکسامانبهعنوانضامندومکهدرتاریخ1381/06/07باشمارهثبت154444نزدمرجعثبتشرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیده
است.نشانیضامندومعبارتاستازتهران-خیابانولیعصر-نرسیدهبهپلپارکوی-نبشکوچهترکشدوز.

٤

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
شرکتمشاورسرمایهگذارینیکیگسترکهدرتاریخ1390/03/11باشمارهثبت405706نزدمرجعثبتشرکتهایتهران

متولی صندوق:
بهثبترسیدهاست.نشانیمتولیعبارتاستتهران-شهرکغرب-بلوارفرحزادی-بلوارشهیدنورانی(بلوارپارک)-پالک.58
حسابرس صندوق:موسسهحسابرسیبهرادمشارکهدرتاریخ1377/03/06باشمارهثبت13898نزدمرجعثبتشرکتهایشهرستان
تهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتاستازتهران-خیابانفجر(جمسابق)-پالک-27طبقهدوم.
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورتهایمالیصندوقاساساًبرمبنایارزشهایجاریدرپایانسالمالیتهیهشدهاست.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاریدراوراقبهادارشاملسهاموسایرانواعاوراقبهاداردرهنگامتحصیلبهبهایتمامشدهثبتودراندازهگیریهایبعدیبه
خالصارزشفروشطبقدستورالعمل"نحوۀتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"مصوب1386/11/30
هیأتمدیرهسازمانبورساوراقبهاداراندازهگیریمیشود.
 -4-1-1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:
سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسییافرابورسیبهخالصارزشفروشمنعکسمیشود.خالصارزشفروشسهامعبارتاستازارزش
بازارسهمدرپایانروزیاقیمتتعدیلشدهسهم,منهایکارمزدمعامالتومالیاتفروشسهام.
باتوجهبهدستورالعمل"نحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری",مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجود
شواهدوارائهمستنداتکافیارزشسهمدرپایانروزرابهمیزانحداکثر20درصدافزایشیاکاهشدهدوقیمتتعدیلشدهرامبنای
محاسبۀخالصارزشفروشقراردهد.
 -4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتدرهرروزباکسرکارمزدفروشازقیمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
 -4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیرفرابورسی:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتغیربورسیدرهرروزمطابقسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامن,تعیینمیشود.
 -4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاریها:
-4-2-1سودسهام:
درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسودتوسطمجمععمومیصاحبانسهامشرکتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.
همچنینسودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسبهودرحسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسود
سهامتحققیافتهودریافتنشده,مبلغسوددریافتنیباتوجهبهبرنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشرکتسرمایهپذیروحداکثرظرف8
ماهبااستفادهازنرخسودعلیالحسابساالنهآخریناوراقمشارکتدولتیبهعالوه5درصدتنزیلمیشود.تفاوتبینارزشتنزیلشدهو
ارزشاسمیباگذشتزمانبهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود.

٥
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دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-4-2-2سودسپردهبانکیواوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب:
سودتضمینشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب,سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبهماندهاصل
سرمایهگذاریشناساییمیشود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسود
علیالحسابمحاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب,سپردهوگواهیسپردهبانکیبااستفادهاز
نرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدتباقیماندهتادریافتسودباهماننرخقبلیتنزیلشدهودرحسابهایصندوقسرمایهگذاری
منعکسمیشود.
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههایتأسیس
هزینههایبرگزاریمجامعصندوق

درصدوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهتاسقف25میلیونریالباارائۀمدارکمثبتهبا

معادل0/3
تصویبمجمعصندوق
حداکثرتامبلغ20میلیونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیکسالمالیباارایۀمدارکمثبتهبا
تصویبمجمعصندوق
ساالنه2درصدازارزشروزانۀسهاموحقتقدمتحتتملکصندوقبعالوه0/3درصدازارزشروزانهاوراق

کارمزدمدیر

بهاداربادرآمدثابتتحتتملکصندوقموضوعبند3-2-2بعالوه2درصدازتفاوتروزانهسودعلیالحساب
دریافتیناشیازسپردهگذاریدرگواهیسپردهیاحسابهایسرمایهگذاریدربانکهایاموسساتمالی
واعتباریایرانینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده

کارمزدمتولی
کارمزدضامننقدشوندگی
حقالزحمۀحسابرس
حقالزحمهوکارمزدتصفیۀصندوق

حقپذیرشوعضویتدرکانونها

ساالنه2درهزارازمتوسطروزانهارزشخالصداراییهایصندوقوحداقل100میلیونریالوحداکثر
200میلیونریال
ساالنه2درصدازارزشروزانۀسهاموحقتقدمتحتتملکصندوق
ساالنهمبلغثابت120میلیونریال
معادل0/3درصدارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورۀاولیهتصفیه
معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهایمذکور,مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبقمقررات
اجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد.
250میلیونریالبهعنوانمبلغثابتساالنه؛
5.000ریالبابتهرمشتریفعالدرسال(دارایواحد)؛

800ریالبابتصدوریاابطال
هزینههایدسترسیبهنرمافزار,
ضریبساالنهازخالصارزشروزانهداراییهاطبقجدولزیر:
تارنماوخدماتپشتیبانیآنها
ارزشداراییهابه
از30.000تا50.000
ازصفرتا30.000
میلیاردریال
0/00003
0/00005
ضریب

٦

باالی50.000
0/000001

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
 -4-4بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره3ماده52اساسنامه,کارمزدمدیر,متولیوضامنصندوقهرسهماهیکبارتاسقف90درصدقابلپرداختاست.باقیمانده
کارمزدارکانبهعنوانتعهدصندوقبهارکاندرحسابهامنعکسمیشود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سودوکارمزدتسهیالتدریافتیازبانکهاوموسساتمالیواعتباریوخریداقساطیسهام,مخارجتأمینمالیرادربرمیگیردودردوره
وقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود.

 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اینتعدیالتبهدلیلتفاوتدرنحوهمحاسبهقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریایجادمیشود.برایمحاسبهقیمتصدور
واحدهایسرمایهگذاریکارمزدپرداختیبابتتحصیلداراییمالیبهارزشخریدداراییهایمالیاضافهمیشود.همچنینبرایمحاسبه
قیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریکارمزدمعامالتومالیاتازقیمتفروشداراییهایمالیصندوقسرمایهگذاریکسرمیشود.نظربه
اینکهبرطبقتبصره2ماده13اساسنامهصندوقارزشروزدارائیهایصندوقبرابرباقیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریاست,بهدلیل
آنکهدارائیهایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگیریوارائهمیشود؛لذاتفاوتقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوان
تعدیالتناشیازقیمتصدوروابطالمنعکسمیشود.

٧

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسییافرابورسیبهتفکیکصنعتبهشرحجدولزیرمیباشد:
1397/03/06
صنعت

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

1396/12/06
درصدبه
کلدارایی

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

درصد

درصدبه
کلدارایی

درصد

ابزارپزشکی,اپتیکیواندازهگیری

23,294,484,342

23,294,484,342

عرضهبرق,گاز,بخاروآبگرم

10,561,868,908

10,026,654,584

9.39

مخابرات

5,288,803,862

5,122,489,273

4.80

6,412,272,456

بانکهاوموسساتاعتباری

389,157,587

360,451,000

0.34

4,909,737,387

4,911,441,950

الستیکوپالستیک

1,918,015,225

1,802,254,997

1.69

4,637,342,446

3,973,031,534

3.45

فلزاتاساسی

19,774,136,966

19,404,359,567

18.18

12,824,925,609

22,211,193,618

19.29

موادومحصوالتدارویی

3,925,155,910

4,041,305,770

3.79

6,207,023,854

4,822,220,425

4.19

فرآوردههاینفتی,ککوسوختهستهای 6,809,389,921

7,012,585,026

6.57

3,123,704,820

3,782,802,858

3.29

سایرواسطهگریهایمالی

3,554,216,685

3,513,403,041

3.29

3,453,423,436

3,332,191,252

2.89

رایانهوفعالیتهایوابستهبهآن

-

0

-

3,123,704,820

22,904,185

0.02

خودرووساختقطعات

5,560,649,851

4,683,238,837

4.39

5,549,124,835

5,560,649,850

4.83

استخراجکانههایفلزی

14,203,212,858

15,382,807,669

14.41

10,731,132,015

15,943,658,838

13.85

محصوالتشیمیایی

5,902,686,560

5,434,966,751

5.09

6,027,865,208

6,563,248,266

5.70

93.77

92,936,316,507

112,310,654,366

97.56

101,181,778,675

21.83

100,079,000,857

23,294,484,342

20.24

2,654,278,156

11,610,582,225

10.09

6,282,245,023

5.46
4.27

23,281,781,468

 -5-1سهامشرکتهاییکهارزشآنهادرتاریخخالصداراییهاتعدیلشدهبهشرحزیراست:
1397/03/06
نامشرکت
کنتورسازیایران

خالصارزشفروشتعدیلشده
ریال

ارزشتابلو

درصد

قیمتتعدیلشده

ریال

درصد

ریال

46,567

)(19.90

37,300

23,281,781,468

46,567

)(19.90

37,300

23,281,781,468

دلیلتعدیل
اطالعاتمنتشره

-5-1-1درخصوصصنعتابزارپزشکی,اپتیکیواندازهگیریباتوجهبهبستنبودننمادشرکتکنتورسازیایران(شاملسودتحققنیافتهبهشرحیادداشت)17-1وشرایطو
اطالعاتموجوددراینخصوص,درتاریخ1395/09/07مطابقدستورالعملنحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهادار,تعدیالتقیمتکارشناسیبرمبنایقیمتپایانیسهم
برایاینسهمدرنظرگرفتهشدهاستکهنتیجهنهاییدرخصوصقیمتسهممذکورپسازبازشدننمادمشخصمیگردد.

 -6سرمایه گذاری در سپردههای بانکی
1397/03/06
تاریخ
سپردهگذاری

نرخسود

مبلغ

درصد

ریال

1396/12/06
درصدبه

مبلغ

کلدارایی

ریال

درصد

درصدبه
کلدارایی

درصد

سامان-کوتاهمدت()849-810

متغیر

10

139,866

0.00

489,866

0.00

سامان-کوتاهمدت()820-810

متغیر

10

583,900

0.00

569,739

0.00

سامان-کوتاهمدت()820-819

متغیر

15

5,802,052

0.01

15,451,838

0.01

6,525,818

0.01

16,511,443

0.01

8

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-7سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایهگذاریدراوراقمشارکتبورسیبهشرحزیراست:
1397/03/06
تاریخ
سررسید

نرخسود

ارزشاسمی

درصد

ریال

اوراق مشارکت :

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
اسنادخزانهاسالمی971228

1396/12/06
سود

خالص

متعلقه

ارزشفروش

ریال

ریال

درصد
بهکل
دارایی
درصد

درصد

خالص
ارزشفروش

بهکل
دارایی
درصد

ریال

0

-

-

0

0

414,099,160 0.000

0.004

0

-

-

0

0

195,024,693 0.000

0.002

صندوق های سرمایه گذاری:

اعتماد-مشارکتETF

-

-

1,169,785,187

0

1,169,785,187

-

1,216,542,088
1,216,542,088

383,001,604 0.011
0.01

992,125,457

0.003
0.01

-8حسابهای دریافتنی
حسابهایدریافتنیتجاریبهتفکیکبهشرحزیراست:
1396/12/06

1397/03/06
تنزیلنشده

نرختنزیل

تنزیلشده

تنزیلشده

ریال

درصد

ریال

ریال

سودسهامدریافتنی

4,957,444,761

25

4,957,444,761

1,781,787,061

سودسپردهدریافتنی

659,252

15

654,538

723,425

4,958,099,299

1,782,510,486

4,958,104,013
-9سایر دارایی ها

سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجنرمافزارصندوقمیباشدکهتاتاریخخالصداراییهامستهلکنشدهوبهعنوانداراییبهدورههایآتیمنتقلمیشود.مخارج
نرمافزارجهتدورهمالیمنتهیبه1396/03/06بودهکهبهصورتروزانهمستهلکوهزینهآنشناساییمیگردد.

1397/03/06

مخارجنرمافزار

ماندهابتدایدوره

مخارجاضافهشدهطیدوره

استهالکطیدوره

ماندهدرپایاندوره

ریال

ریال

ریال

ریال

16,191,304
-

مخارجبرگزاریمجامع

16,191,304

292,424,026

389,879,653

113,646,931

5,952,000

-

5,952,000

395,831,653

113,646,931

298,376,026

-10جاری کارگزاران
ماندهحسابجاریکارگزارانصرفاشاملماندهحسابکارگزاریآگاهبودهکهبهشرحزیرمیباشد:
1397/03/06

کارگزاریآگاه

ماندهابتدایدوره

گردشبدهکار

گردشبستانکار

ماندهپایاندوره

ریال

ریال

ریال

ریال

)(105,730

22,168,285,053

)(105,730

22,168,285,053

9

21,997,688,884
21,997,688,884

170,490,439
170,490,439

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-11پرداختنی به سرمایه گذاران
بدهیبهسرمایهگذارانبهشرحزیرمیباشد:

بدهیبابتواحدهایابطالشده

1397/03/06

1396/12/06

ریال

ریال

60,991,970

762,083,553

60,991,970

762,083,553

-12پرداختنی به ارکان صندوق
بدهیبهارکانصندوقدرتاریخخالصداراییهابهشرحزیراست:
1397/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

3,830,758,059

3,280,783,247

ضامنصندوق

4,588,024,332

4,075,536,256

متولیصندوق

57,367,969

64,368,411

حسابرسصندوق

30,191,770

60,273,973

8,476,304,322

7,490,752,487

مدیرصندوق

-13سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایرحسابهایپرداختنیوذخایردرتاریخخالصداراییهابهشرحزیراست:
1397/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

ذخیرهتصفیه

703,001,200

703,001,200

بدهیبابتهزینههایتاسیسونرمافزار

369,384,213

114,742,266

وجوهواریزینامشخص

500,000

817,743,466

1,072,885,413
-14خالص داراییها

خالصداراییهادرتاریخ 1397/03/06بهتفکیکواحدهایسرمایهگذاریعادیوممتازبهشرحزیراست:
1396/12/06
1397/03/06
ریال
ریال
تعداد
تعداد
واحدهایسرمایهگذاریعادی

14,918

91,017,655,886

15,987

99,804,456,945

واحدهایسرمایهگذاریممتاز

1,000

6,101,196,936

1,000

6,242,850,875

15,918

97,118,852,822

16,987

106,047,307,820
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صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
یادداشت

سود(زیان) حاصلازفروشاوراقبهاداربهشرحزیراست:

سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06

1396/03/06

1396/12/06

ریال

ریال

ریال

سود(زیان) حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

15-1

)(3,489,855,268

1,091,479,621

2,767,094,137

سود(زیان) ناشیازفروشاوراقمشارکتواجاره

15-2

46,696,751

)(5,472,686

3,347,441

)(3,443,158,517

1,086,006,935

2,770,441,578

-15-1سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیراست:
سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

فروش

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

1396/03/06
سود(زیان)فروش

1396/12/06
سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تعداد
مخابرات
داروییتامین
پتروشیمیمبین
نفتوگازپارسیان
فوالدمبارکه
صنعتیبارز
پتروشیمیجم
سنگآهنگلگهر
ملیصنایعمسایران
نفتبهران
صنایعپتروشیمیخلیجفارس
كالسيمين
بانك صادرات ايران
تجارت الکترونيک پارسيان(تقدم)
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات(تقدم)
سنگ آهن گل گهر(تقدم)

بانکملت
مپنا
رایانسایپا
تجارتالکترونیکپارسیان
پتروشیمیزاگرس
بهپرداختملت
پاالیشنفتاصفهان
تامینسرمایهامید
توسعهخدماتدریاییوبندریسینا
دادهگسترعصرنوین-هایوب
سرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات
فوالدکاوهجنوبکیش
گروهبهمن

450,684
204,630
230,326
125,151
675,000
750,000
65,000
250,000
115,000
241,393
150,000
140,000
5,600,000
21,028
42,818
175,000
-

1,005,758,954
939,617,730
1,084,929,114
271,938,093
1,952,746,814
1,912,050,638
677,440,445
894,825,000
292,375,000
2,411,580,662
816,404,000
852,680,000
2,797,200,000
23,214,912
24,234,988
325,635,000
16,282,631,350

993,441,163
897,064,514
1,048,713,316
291,310,718
1,908,335,532
2,055,016,312
662,714,910
1,708,930,859
311,267,517
3,010,874,342
816,142,112
960,463,280
4,713,590,000
22,904,186
17,123,753
195,839,163
19,613,731,678

11

)(4,777,313
)(4,463,170
)(5,153,369
)(1,291,693
)(9,275,435
)(9,082,082
)(3,217,828
)(4,250,379
)(1,388,774
)(11,454,880
)(3,877,903
)(4,050,220
)(13,286,690
)(110,268
)(115,112
)(1,546,753
)(77,341,869

)(5,028,790
)(4,698,086
)(5,424,641
)(1,359,689
)(9,763,715
)(9,560,234
)(3,387,201
)(4,474,122
)(1,461,874
)(12,057,882
)(4,082,018
)(4,263,399
)(13,985,999
)(116,074
)(121,174
)(1,628,173
)(81,413,071

2,511,688
33,391,960
25,637,788
)(22,024,007
25,372,132
)(161,607,990
8,120,506
)(822,830,360
)(21,743,165
)(622,806,442
)(7,698,033
)(116,096,899
)(1,943,662,689
84,384
6,874,949
126,620,911
)(3,489,855,268

49,124,588
133,468,339

)(1,297,383,600
90,081,868

99,651,778

)(123,008,085

)(17,612,467

)(64,499,979

97,533,017

4,750,251,241

11,248,788

)(13,011,216
54,235,366
435,500,498
39,050,544
114,287,498
-

)(537,786,552

)(916,776,228

)(1,302,608,045

)(3,136,362,384

1,371,833,398

1,432,239,813

1,144,314,217

1,470,003,446

42,312,560

42,312,559

-

1,091,479,621

3,468,755
)(100,007,714
888,402
18,710,149
6,309,212
20,418,021
418,796
)(60,032,825
2,767,094,137

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-15-2سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمشارکتواجارهبهشرحزیراست:
سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

فروش

ارزشدفتری

کارمزد

سود(زیان)فروش

1396/03/06
سود(زیان)فروش

1396/12/06
سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

415,804,936
195,231,400
1,932,325,420

414,099,160
195,024,693
1,885,191,003

)(301,452
)(141,541
)(1,907,156

)(3,075,000
)(1,230,294
)(1,710,773
)(733,249
1,276,630
)(5,472,686

3,106,376
)(3,075,000
4,193,874
)(2,278,128
)(733,249
1,276,630
856,938
3,347,441

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تعداد
اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
اسنادخزانهاسالمی971228

اعتمادمشارکتETF
شهرداریمشهد-ارگهومن
اجارهرایتل%21
اجارهرایتل20درصد
شهرداریمشهد-آرمان
اجارهرایتل2
مشارکتس.ص.کارکناننفت

450
238
97,500
-

-

-

-

2,543,361,756

2,494,314,856

)(2,350,149

1,404,324
65,166
45,227,261
46,696,751

-16سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود(زیان) حاصلازنگهداریاوراقبهاداربهشرحزیراست:

یادداشت
سود(زیان)حاصلازنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

16-1

سود(زیان)حاصلازنگهداریاوراقمشارکت

16-2

سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06
ریال

1396/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

1,130,128,362

14,851,427,770

)(1,102,766,335
46,756,900
)(1,056,009,435

12

2,252,845
1,132,381,207

19,674,240
14,871,102,010

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-16-1سود(زیان)تحققنیافتهحاصلازنگهداریسهامشرکتهابهشرحجدولزیرمیباشد:
سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

سود(زیان)تحققنیافته

1396/03/06
سود(زیان)تحققنیافته

1396/12/06
سود(زیان)تحققنیافته

نگهداری
ریال

نگهداری
ریال

نگهداری
ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تعداد

ارزشدفتری

ارزشبازار
ریال

کارمزد

ریال

مالیات
ریال

ریال

مخابراتایران

2,399,316

5,172,925,296

5,288,803,862

)(24,571,395

)(25,864,626

)(166,314,587

)(1,912,597,223

)(130,027,431

پتروشیمیمبین

2,319,674

10,125,377,010

10,561,868,908

)(48,095,541

)(50,626,885

)(535,214,324

1,369,065,844

1,341,400,751

کنتورسازیایران

630,666

23,523,841,800

23,294,484,342

)(111,738,249

)(117,619,209

)(0

-

12,702,874

گروهصنعتیبارز

700,000

1,820,000,000

1,918,015,225

)(8,645,000

)(9,100,000

)(115,760,225

1,137,671,645

)(664,310,908

فوالدمبارکهاصفهان

3,600,000

10,969,200,000

10,177,789,499

)(52,103,700

)(54,846,000

684,460,801

)(75,687,095

5,900,742,220

سرمایهگذاریداروییتامین

895,370

4,081,096,460

3,925,155,910

)(19,385,208

)(20,405,482

116,149,859

607,582,326

)(1,384,803,429

لیزینگرایانسایپا

2,668,000

3,153,576,000

3,142,530,150

)(14,979,486

)(15,767,880

)(19,701,516

702,496,158

)(99,003,456

نفتبهران

83,607

800,202,597

175,756,010

)(3,800,962

)(4,001,013

616,644,611

299,676,188

659,099,694

گروهبهمن

3,450,000

3,160,200,000

3,703,336,950

)(15,010,950

)(15,801,000

)(573,948,900

)(113,267,568

)(34,197,333

سنگآهنگلگهر

2,825,000

10,370,575,000

8,891,785,361

)(49,260,231

)(51,852,874

1,377,676,533

33,353,100

4,062,166,149

گسترشنفتوگازپارسیان

124,849

265,054,427

297,277,076

)(1,259,009

)(1,325,272

)(34,806,930

)(21,278,765

)(4,702,315

پاالیشنفتاصفهان

1,000,000

4,062,000,000

4,334,337,347

)(19,294,500

)(20,310,000

)(311,941,847

38,280,506

ملیصنایعمسایران

2,075,000

5,343,125,000

5,554,192,196

)(25,379,844

)(26,715,625

)(263,162,665

)(59,201,186

1,842,516,151

-

بهمندیزل

450,000

1,569,150,000

1,857,312,901

)(7,453,463

)(7,845,750

)(303,462,113

)(10,894,103

45,722,348

باما

300,000

2,560,200,000

3,115,722,600

)(12,160,950

)(12,801,000

)(580,484,550

-

828,436,061

بانکخاورمیانه

200,000

364,000,000

389,157,587

)(1,729,000

)(1,820,000

)(28,706,587

-

)(865,837

پتروشیمیجم

225,000

2,253,825,000

2,294,013,150

)(10,705,669

)(11,269,125

)(62,162,944

-

376,957,277

پتروشیمیزاگرس

100,000

2,969,600,000

3,311,396,334

)(14,105,600

)(14,848,000

)(370,749,934

-

165,290,377


سرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات-هلدینگ 1,002,744

1,681,601,688

1,725,690,907

)(7,987,608

)(8,408,008

)(60,484,835

-

321,934,438

کالسیمین

500,000

2,670,500,000

3,430,226,000

)(12,684,875

)(13,352,500

)(785,763,375

-

1,643,009,641

لیزینگرایانسایپا(حقتقدم)

2,132,000

394,420,000

411,686,535

)(1,873,495

)(1,972,100

)(21,112,130

-

)(22,228,730

پااليش نفت تهران

400,000

1,639,200,000

1,703,122,404

)(7,786,200

)(8,196,000

)(79,904,604

-

-

فوالد كاوه جنوب كيش

245,527

612,589,865

611,929,272

)(2,909,802

)(3,062,949

)(5,312,158

-

-

سنگ آهن گل گهر(حق تقدم)

420,000

921,900,000

470,013,990

)(4,379,025

)(4,609,500

442,897,485

-

-

نفت بهران(حق تقدم)

90,000

580,230,000

596,174,160

)(2,756,093

)(2,901,150

)(21,601,402

-

-

صنایعپتروشیمیخلیجفارس

-

-

-

-

-

-

-

)(2,162,279

تجارتالکترونیکپارسیان(حقتقدم)

-

-

-

-

-

-

-

)(8,998,893

مدیریتپروژههاینیروگاهیایران(مپنا)

-

-

-

-

-

-

)(1,386,657,938

-

بانکملت

-

-

-

-

-

-

)(252,376,051

-

بانکصادراتایران

-

-

-

-

-

-

-

2,750,400

تجارتالکترونیکپارسیان

-

-

-

-

-

-

773,962,525

-

101,064,390,143

101,181,778,675

)(480,055,853

)(505,321,950

)(1,102,766,335

1,130,128,362

14,851,427,770

16-2سود(زیان)تحققنیافتهحاصلازنگهداریاوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:
سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1396/03/06

1396/12/06

سود(زیان)تحقق

سود(زیان)تحققنیافته

سود(زیان)تحققنیافته

نیافتهنگهداری

نگهداری

نگهداری

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تعداد

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96

-

اسنادخزانهاسالمی971228
اعتماد-مشارکتETF
اجارهرایتل%21

60,500
0

ارزشبازار

ارزشدفتری

کارمزد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

-

-

-

-

-

)(201,438

-

517,033

-

19,358,645

-

-

-

1,217,744,000

1,169,785,187

)(1,201,913

46,756,900

0

0

0

1,217,744,000

0

1,169,785,187

13

)(1,201,913

-

46,756,900

2,252,845

2,252,845

-

19,674,240

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-17سود سهام
درآمدسودسهامازآقالمزیرتشکیلشدهاست:

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تاریختشکیلمجمع

نامشرکت

تعدادسهاممتعلقهدرزمان

سودمتعلقبههر

مجمع

سهم

مبلغسود
ریال

پتروشیمیزاگرس

هزینهتنزیل

خالصدرآمدسودسهام

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1396/03/06

1396/12/06

خالصدرآمدسودسهام

خالصدرآمدسودسهام
ریال

ریال

1397/02/25

100,000

7,400

740,000,000

-

740,000,000

-

-

1397/02/25

2,319,674

1,050

2,435,657,700

-

2,435,657,700

-

3,697,500,000

مخابراتایران

-

-

-

-

-

-

2,358,751,826
495,081,500

پتروشیمیمبین

2,500,922,013
523,881,500

مدیریتپروژههاینیروگاهیایران(مپنا)
تجارتالکترونیکپارسیان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

430,501,600

سرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات(هلدینگ)

-

-

-

-

-

-

-

1,189

سرمایهگذاریداروییتامین

-

-

-

-

-

-

-

1,225,000,000

گروهصنعتیبارز

-

-

-

-

-

-

-

1,032,500,000

لیزینگرایانسایپا

-

-

-

-

-

-

-

368,000,000

گروهبهمن

-

-

-

-

-

-

-

290,000,498

بهمندیزل

-

-

-

-

-

-

-

240,000,000

صنایعملیمسایران

-

-

-

-

-

-

-

385,000,000

نفتبهران

-

-

-

-

-

-

-

629,982,500

نفتاصفهان

-

-

-

-

-

-

-

137,500,000

سنگآهنگلگهر

-

-

-

-

-

-

-

420,000,000

فوالدمباکه

-

-

-

-

-

-

-

700,002,857

3,175,657,700

14

-

3,175,657,700

2,853,833,326

12,580,792,157

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-18سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابشاملسوداوراقمشارکت,اوراقاجارهواوراقرهنیوسپردهبانکیبهشرحزیرتفکیکمیشود:

یادداشت
سوداوراقمشارکت

سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06

1396/03/06

1396/12/06

ریال

ریال

ریال

18-1

-

42,953,401

43,366,751

سوداوراقاجاره

18-2

-

46,631,559

59,274,223

سودسپردهبانکی

18-3

8,492,720

208,163,456

288,939,816

8,492,720

297,748,416

391,580,790

-18-1سوداوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1396/03/06

1396/12/06

سودخالص

خالصسود

خالصسود

ریال

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تاریخسررسید

تاریخسرمایهگذاری

مبلغاسمی

نرخسود

ریال

درصد

شهرداریمشهد-آرمان

-

-

-

-

-

7,448,549

7,448,549

شهرداریمشهد-ارگهومن

-

مشارکتس.ص.کارکناننفت3ماهه

-

-

-

-

-

35504852

35,504,852

-

-

-

-

413,350

-

42,953,401

43,366,751

-18-2سوداوراقاجارهبهشرحزیرمیباشد:

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

سودخالص

1396/03/06
خالصسود

1396/12/06
خالصسود

ریال

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

مبلغاسمی

نرخسود

ریال

درصد

-

-

-

-

-

28,503,727

38,976,384

اجارهرایتلماهانه20درصد

-

-

-

-

-

13,457,027

15,627,034

اجارهرایتل-2سهماهه22درصد

-

-

-

-

-

4,670,805

4,670,805

-

46,631,559

59,274,223

اجارهرایتلماهانه21درصد

-18-3سودسپردهکوتاهمدتنزدبانکهابهشرحزیرمیباشد:

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

نرخسود

سودناخالص

هزینهتنزیل

سودخالص

1396/03/06
سودخالص

1396/12/06
سودخالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06

سامان-کوتاهمدت()849-810

10

3,938

)(347

3,591

10,491

42,730

سامان-کوتاهمدت()820-810

10

14,374

)(10

14,364

13,135

54,004

سامان-کوتاهمدت()820-819
خاورمیانه-کوتاهمدت

15

8,479,122

)(4,357

8,474,765

208,139,830

288,843,082

-

8,497,434

-

8,492,720

)(4,714

15

208,163,456

288,939,816

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
-19سایر درآمدها
سایردرآمدهاازاقالمزیرتشکیلشدهاست:
یادداشت
کارمزدابطالواحدهایسرمایهگذاری
19-1

تفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمی
تعدیلکارمزدکارگزاری

سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1396/03/06

1396/12/06

1397/03/06
ریال
602,036

-

0

4,806

211,671

211,671

3,959,961
4,566,803

81,931,533
82,143,204

211,671

ریال

ریال

-19-1تفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمی,شاملدرآمدمالیناشیازتفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیدرآمدسودسهام,سودسپردههایبانکیاست
کهدرسالقبلازدرآمدکسرشدهوطیسالمالیجاریتحققیافتهاست.جزئیاتدرآمدمذکوربهشرحزیراست:
سهماههمنتهیبه
سهماههمنتهیبه1397/03/06
1396/03/06
تفاوتارزشاسمیو
تفاوتارزشاسمیو
ارزشاسمی
ارزشتنزیلشده
تنزیلشده
تنزیلشده
ریال
ریال
ریال
ریال
0
0
1,781,787,061
1,781,787,061
درآمدسودسهام
سودسپردهبانکی

723,425
1,782,510,486

728,231
1,782,515,292

211,671
211,671

4,806
4,806

سالمالیمنتهیبه
1396/12/06
تفاوتارزشاسمیوتنزیل
شده
ریال
0
211,671
211,671

-20هزینه کارمزد ارکان
هزینهارکانصندوقبهشرحزیراست:
سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06
ریال

1396/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

مدیر

512,673,949

672,178,526

2,287,972,430

ضامن

512,488,076

663,797,954

2,277,537,386

متولی

48,699,714

50,273,216

200,000,000

حسابرس

29,917,797
1,103,779,536

25,205,516
1,411,455,212

120,000,000
4,885,509,816

-21سایر هزینه ها
سایرهزینههایاداریبهشرحزیرمیباشد:
سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

هزینه

ارزشافزوده

جمعکل

1396/03/06
جمعکل

1396/12/06
جمعکل

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سهماههمنتهیبه1397/03/06

هزینهبرگزاریمجامع

-

-

-

-

13,403,020

هزینهنرمافزار

63,811,229

5,742,864

69,554,093

55,631,250

292,848,107

سایرهزینهها

1,460,000

-

1,460,000

55,000

165,000

65,271,229

5,742,864

71,014,093

55,686,250

306,416,127

16

صندوق سرمایهگذاری مشترک عقیق
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  6خرداد ماه 1397
 -22تعدیالت

تفاوتناشیازصدورواحدهایسرمایهگذاری


سهماههمنتهیبه

سهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1397/03/06
ریال

1396/03/06
ریال

1396/12/06
ریال

5,123,827

تفاوتناشیازابطالواحدهایسرمایهگذاری


20,731,140

880,924,760

)(5,379,334,466

)(23,786,323,801

)(50,176,268,293

)(5,374,210,639

)(23,765,592,661

)(49,295,343,533

-23تعهدات و بدهیهای احتمالی
درتاریخخالصداراییهاصندوقهیچگونهتعهداتسرمایهایوبدهیاحتمالیندارد.

-24سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایهگذاریارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوقبهشرحجدولزیرقابلتفکیکمیباشد:
1397/03/06
اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

تعدادواحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری


تملک

سرمایهگذاری

مدیرواشخاصوابستهبهوی

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

عادیوممتاز

940

5.91

عادیوممتاز

ضامنواشخاصوابستهبهوی

گروهاقتصادسابین

ضامنصندوق

ممتاز

200

1.26

ممتاز

دارندهواحدهایممتاز

سهمیاسانبهداد

ممتاز

500

3.141

ممتاز

500

اشخاصوابستهبهمدیر

مرتضیبیاتی

عادی

5

0.03

عادی

5

ضامنصندوق

نوعواحدهای

1396/12/06
نوعواحدهای

تعدادواحدهای

درصد

سرمایهگذاری

تملک

940

5.53

200

1.18
2.94
0.03

-25معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
طرفمعامله

نوعوابستگی

کارگزاریآگاه

مدیر

ماندهطلب(بدهی)در

شرحمعامله
موضوعمعامله

ارزشمعامله

تاریخمعامله

میلیونریال

1396/03/06
میلیونریال

کارمزدخریدوفروش
اوراقبهادار

985

طیدوره

)(3,831

کارمزدمدیرصندوق
ضامنینصندوق
مشاورسرمایهگذارینیکیگستر

گروهاقتصادیسابین

کارمزدارکان

256

طیدوره

)(2,294

بانکسامان

کارمزدارکان

256

طیدوره

)(2,294

متولی

کارمزدارکان

49

طیدوره

)(57

-26رویدادهای بعد از تاریخ خالص داراییها
رویدادهاییکهدردورهبعدازتاریخخالصداراییهاتاتاریختصویبصورتهایمالیکهاتفاقافتادهومستلزمتعدیلاقالمصورتهایمالیویاافشادریادداشتهایهمراهبودهوجودنداشتهاست.

-27وضعیت مالیاتی
-27-1بهاستنادتبصرهیکماده143مکررق.م .مسازمانامورمالیاتی,تمامیدرآمدهایصندوقسرمایهگذاریمعافازمالیاتمیباشد.
 -27-2درخصوصعملکردسالمالیمنتهیبه 1392/12/06ادارهامورمالیاتیبابتبرگقطعیمالیاتاشخاصحقوقیبهمبلغ 16,479میلیونوبرگمطالبهمالیاتتکلیفیبهمبلغ628
میلیونصادرنمودهکهمورداعتراضمدیرصندوققرارگرفتهاستکهپروندهدرشورایعالیمالیاتیمیباشد .باتوجهبهرأیصادرهتوسطهیاتتجدیدنظرمالیاتیراجعبهعملکردسال1391و
رفعتعرض,مدیریتانتظارداردکهنسبتبهرفعمالیاتسال1392رأیصادرگردد.درتاریخ1396/11/02برگقطعینیزدریافتشد.
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