صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت های مالی سه ماهه
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد 1131

مجمع عمومی صندوق
با سالم؛
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مربوط به دوره سه ماهه منتهی به
 3131/31/13که در اجرای بند ( )7ماده ( ) 13اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات
صندوق تهیه گردیده و به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه
 صورت خالص داراییها

2

 صورت سود و زیان

1

 صورت گردش خالص دارایی ها

4

 یادداشتهای توضیحی:
5

 -3اطالعات کلی صندوق
 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری

1-7

 -1مبنای تهیه صورت های مالی

7

 -4خالصه اهم رویه های حسابداری

7-33

 -5یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

32-17

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه
با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه بر
این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ،در برگیرنده همه
اطالعات مربوط به صندوق ،هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان
پیشبینی نمود ،باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت مالی افشاء گردیدهاند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  3131/34/13به تأیید ارکان زیر رسیدهاست.
ارکان صندوق

شخص حقوقی

نام نماینده

مدیر صندوق
متولی صندوق

کارگزاری بانک خاورمیانه
سبدگردان نوین نگر آسیا

علیرضا قنبرعباسی
رامین خدابنده

1

امضاء

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت خالص داراییها
در تاریخ 11خرداد 1131

یادداشت

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

5

2,266,619,932,122

619,333,025,287

2,014,813,848,013

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

6

3,055,437,702,184

4,351,723,818,413

3,521,146,646,312

حساب های دریافتنی (سود دریافتنی سپرده های بانکی)

7

34,640,795,421

6,667,367,989

11,660,941,837

جاری کارگزاران

8

0

112,875,397,729

720,411,726

سایر دارایی ها

9

1,791,076

206,497,133

55,600,201

موجودی نقد

10

5,500,852,000

3,000,000,000

3,000,000,000

5,362,201,072,803

5,093,806,106,551

5,551,397,448,089

بدهی به سرمایه گذاران

11

5,771,042,658

98,937,875,261

1,141,169,755

بدهی به ارکان صندوق

12

68,063,600

14,223,600

51,763,600

جاری کارگزاران

8

5,849,366,284

0

0

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

13

12,486,443,164

8,528,577,963

14,391,880,842

24,174,915,706

107,480,676,824

15,584,814,197

5,338,026,157,097

4,986,325,429,727

5,535,812,633,892

1,003,585

1,000,000

1,003,030

دارایی های

جمع بدهیها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

14

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد

2

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت سود و زیان
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 11خرداد 1131

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله

منتهی به 1396/03/31

منتهی به 1395/03/31

منتهی به 1395/12/30

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

15

22,399,229,477

2,869,788,628

255,990,366,119

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

16

10,627,403,535

83,885,910,992

40,294,965,609

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

17

264,894,490,804

172,228,636,672

941,873,373,131

سایر درآمدها

18

102,348,899

220,133,348

1,090,523,494

298,023,472,715

259,204,469,640

1,239,249,228,353

یادداشت
درآمدها

جمع درآمد ها:
هزینه ها
هزینه های کارمزد ارکان

19

3,967,786,418

4,731,991,785

24,653,494,972

20

1,494,458,961

2,018,168,127

6,395,181,335

5,462,245,379

6,750,159,912

31,048,676,307

292,561,227,336

252,454,309,728

1,208,200,552,046

بازده میانگین سرمایه گذاری

5.28%

6.07%

12.22%

بازده سرمایه گذاری پایان دوره

5.48%

5.06%

8.03%

سایر هزینه ها
جمع هزینه ها:
سود (زیان) خالص دوره

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد.
سود خالص

-3

بازده میانگین سرمایهگذاری=

-3

بازده سرمایهگذاری پایان دوره =

میانگین موزون)ریال( وجوه استفاده شده

232513227111
= 5515835541571
=

5.282

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود)زیان( خالص
خالص دارایی های پایان دوره

1

=

232513227111
51183213573378

= 5.482

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  11خرداد 1131

صورت گردش خالص دارایی ها
یادداشت

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد واحدهای سرمایه

ریال

گذاری
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

5,519,088

5,519,088,000,000

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1395/03/31
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

ریال

دوره مالی یکساله منتهی به 1395/12/30
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

ریال
3,791,631,000,000

3,791,631

3,791,631,000,000

3,791,631

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

1,163,036

1,163,036,000,000

2,135,262

2,135,262,000,000

6,358,884

6,358,884,000,000

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

)(1,363,167

)(1,363,167,000,000

)(940,570

)(940,570,000,000

)(4,631,427

)(4,631,427,000,000

سود دوره

292,561,227,336

0

252,454,309,728

0

سود و زیان انباشته

1,453,176,698,524

0

244,976,146,478

1,453,176,698,524

0

86,456,380,723

95,721,761,144

)(583,884,407,202

)(1,532,173,825,776

تعدیالت

90,953,677,912

سود پرداخت شده

)(1,817,622,446,675

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

5,318,957

5,338,026,157,097

4,986,323

یادداشتهای توضيحي همراه ،جزء الینفك صورتهای مالي ميباشد.

4

4,986,325,429,727

5,519,088

5,535,812,633,892

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد 1131

 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صننندوق سننرمایهگننذاری مشننترک افننق کننارگزاری بانننک خاورمیانننه در تنناریخ  3134/31/37تحننت شننماره  33118بننا
دریافت مجنوز از سنازمان بنورس و اوراق بهنادار (سنبا) بنهعننوان صنندوق سنرمایهگنذاری موضنو بنند  23مناده  3قنانون بنازار
اوراق بهننادار مصننوب آذرمنناه سننال  ، 3184فعالیننت خننود را آکنناز کننرد .ایننن صننندوق بننا شننماره  11335و شناسننه ملننی
 34334375383در تنناریخ  3134/31/33نننزد مرجننع ثبننت شننرکتهننا و مسسسننات کیرتجنناری تهننران بننه ثبننت رسننیده اسننت.
عملکننرد ایننن صننندوق بننر اسنناس مفنناد اساسنننامه و امیدنامننه و در چننارچوب قننوانین و مقننررات مربوطننه اسننت .فعالیننت ایننن
صنندوق تحنت نرننارت سنبا انجنامشننده و متنولی صنندوق نیننز بنهطنور مسننتمر فعالینت آن را زینر نرننر دارد .هند از تشننکی
ایننن صننندوق ،جمننعآوری سننرمایه از سننرمایهگننذاران و تشننکی سننبدی از دارایننیهننای مننالی و منندیریت ایننن سننبد اسننت .بننا
توجه به پذیرش ریسک موردقبول ،تالش منیشنود بیشنترین بنازدهی ممکنن نصنیا سنرمایهگنذاران گنردد .بنرای نین بنه اینن
هنند  ،صننندوق در اوراق بهننادار ( اوراق مشننارکت ،اوراق صننکوک ،اوراق بهننادار رهنننی ،تعهنند پننذیرهنویسننی ،گننواهی سننپرده
بانکی و  )...سرمایهگنذاری منینمایند .سنرمایهگنذاران در ازای سنرمایهگنذاری در اینن صنندوق گنواهی سنرمایهگنذاری دریافنت
مننیکنننند .صنندور واحنند سننرمایهگننذاری و ابطننال آنهننا بننر اسنناس ارزش خننالص دارایننیهننا صننورت مننیگیننرد .ضننامن صننندوق
پرداخننت وجننوه سننرمایهگننذاران را حننداک ر  7روز پننا از ارائننه درخواسننت ابطننال را ضننمانت کننرده اسننت .منندت فعالیننت
صننندوق بننهموجننا منناده ( )5اساسنننامه 1 ،سننال اسننت .مرکننز اصننلی صننندوق تهننران بلننوار آفریقننا ،خیابننان شننهید دسنتگردی
(ظفر) ،پالک  277واقعشده و صندوق دارای  8شعبه در تهران و  4شعبه در شهرستان است.
 -1-2اطالعرسانی
کلینننه اطالعنننات منننرتبی بنننا فعالینننت صنننندوق سنننرمایهگنننذاری مشنننترک افنننق کنننارگزاری باننننک خاورمیاننننه
مطنننننننابق بنننننننا مننننننناده  53اساسننننننننامه در تارنمنننننننای صنننننننندوق سنننننننرمایهگنننننننذاری بنننننننه آدرس
 http://pyfs.rhbroker.com/index.doدرج گردیده است.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه از ارکان زیر تشکی شده است:
 -2-1مجمع صندوق:
مجمع صندو ق بنا حضنور دارنندگان حنداق نصنو بعنالوه ینک از کن واحندهای سنرمایهگنذاری ممتناز دارای حنق ر ی
صندوق تشکی شده و رسمیت مییابد.
در تاریخ ترازنامه دارنندگان واحندهای سنرمایهگنذاری ممتنازی کنه دارای حنق ر ی بنودهانند شنام اشنخاص زینر اسنت
:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

1

کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

10333

13

2

بانک خاورمیانه (سهامی عام)

00333

03

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

 -2-2مدیر صندوق:
منندیر صننندوق ،شننرکت کننارگزاری بانننک خاورمیانننه (سننهامی خنناص) اسننت کننه در تنناریخ  3174/32/37بننا شننمار
ثبت  323235با سرمایه اولیه یکصند میلینون رینال و باننام شنرکت کنارگزاری سنهام پوینا (سنهامی خناص) ننزد مرجنع ثبنت
شننرکتهننای اسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده و در تنناریخ  3132/35/23پیننرو ت ییننر مالکیننت بننه شننرکت کننارگزاری بانننک
خاورمیانه (سهامی خاص) ت یینر ننام داد .نشنانی مندیر عبنارت اسنت از بلنوار آفریقنا ،خیابنان شنهید دسنتگردی (ظفنر) ،پنالک
277
 -2-3متولی صندوق:
متننولی صننندوق ،شننرکت سننبدگردانی نننوین نگننر آسننیا اسننت کننه در تنناریخ  3131/38/27بننه شننماره ثبننت 411124
نزد مرجع ثبت شنرکت هنای شهرسنتان تهنران بنه ثبنت رسنیده اسنت .نشنانی متنولی عبنارت اسنت از تهنران ،بلنوار میردامناد،
روبروی بانک مرکزی ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،4واحد .431
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -2-4ضامن نقدشوندگی صندوق:
ضننامن نقدشننوندگی صننندوق ،شننرکت بانننک خاورمیانننه اسننت کننه در تنناریخ  3133/37/23بننه شننماره ثبننت 413375
نننزد مرجننع ثبننت شننرکتهننای شهرسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده اسننت .نشننانی ضننامن نقدشننوندگی عبننارت اسننت از تهننران،
خیابان احمدقصیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،پالک .2
 -2-5حسابرس صندوق:
حسنننابرس صنننندوق ،موسسنننه حسابرسنننی سنننخن حنننق اسنننت کنننه در تننناریخ  3183/33/13بنننه شنننماره
ثبنننننت  34833ننننننزد مرجنننننع ثبنننننت شنننننرکتهنننننای شهرسنننننتان تهنننننران بنننننه ثبنننننت رسنننننیده اسنننننت.
نشانی حسابرس :تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای بزرگراه آفریقا ،پالک  ،32واحدهای  2و  ،1طبقه اول.
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایانبرای دوره مالی سه ماهه تهیه شده است .
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شام سهام و سایر انوا اوراق بهادار در هنگام تحصی به بهای تمام شده ثبت و در اندازه
گیری های بعدی به خالص ارزش فروش(خالص ارزش فروش سهام عبارتست از ارزش بازار سهام در پایان روز یا قیمت تعدی شده
سهام ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام) طبق دستورالعم " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق
های سرمایه گذاری " مصوب  3181/33/13هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازه گیری می شود .
مالیات  +كارمزد خريد ورقه مشاركت  -ارزش ورقه مشاركت در پايان روز = قیمت خريد ورقه مشاركت در پايان روز
مالیات  -ساير كسورات قانوني ارزش ورقه مشاركت  -كارمزد فروش ورقه مشاركت در پايان روز = قیمت فروش ورقه مشاركت در پايان روز

با توجه به دستورالعم " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مدیر صندوق می تواند
درصورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداک ر  23درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت
تعدی شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .
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 -4-1-1سننرمایهگننذاری در اوراق بهننادار پذیرفتننهشننده در بننورس :خننالص ارزش فننروش اوراق بهننادار بورسننی در هننر
روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
 -4-1-2سنننرمایهگنننذاری در اوراق مشنننارکت کینننر بورسنننی و گنننواهی سنننپرده بنننانکی :خنننالص ارزش فنننروش اوراق
مشارکت کیر بورسی و گواهی سپرده بانکی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسی ضامن،تعیین میشود.

 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -4-2-1سننود سننپرده بننانکی و اوراق بننا درآمنند ثابننت یننا علننیالحسنناب :سننود تضننمینشننده اوراق بهننادار بننا درآمنند
ثابت ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی بنر اسناس مندت زمنان و بنا توجنه بنه ماننده اصن سنرمایهگنذاری شناسنایی منیشنود.
همچنین سود سنپرده بنانکی بنهطنور روزاننه بنا توجنه بنه کمتنرین ماننده وجنوه در حسناب سنپرده و ننرد سنود علنیالحسناب
محاسننبه مننیگننردد .مبلننا محاسننبه شننده سننود اوراق بهننادار بننا درامنند ثابننت یننا علننیالحسنناب  ،سننپرده و گننواهی سننپرده بننا
استفاده از نرد سود همان اوراق و با در نرر گنرفتن مندت بناقی ماننده تنا دریافنت سنود ،بنا همنان ننرد قبلنی تنزین شنده و در
حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکا میشود.

8

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هزینه سرمایهگذاری در صندوق بنه دو بخنش تقسنیم منیشنود؛ بخشنی از اینن هزیننههنا از محن داراینیهنای صنندوق
پرداخننت مننیشننود و بننه همننین دلین ارزش خننالص دارایننیهننای صننندوق کنناهش مننییابنند و بخننش دیگننری از ایننن هزینننههننا
مستقیماً از سرمایهگذاران اخذ میشود.
آن قسننمت از هزینننههننای قابن پرداخننت از محن دارایننیهننای صننندوق کننه از قبن قابن پننیشبینننی اسننت بننهصننورت
روزانه و به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزینه
هزینههای تأسیا (شام تبلیا
پذیرهنویسی)

هزینههای برگزاری مجامع
صندوق

شرح نحو محاسبه هزینه
حداک ر  5میلیون ریال با ارائه مدارک م بته و تصویا مجمع صندوق
حداک ر تا مبلا  33میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکبرای دوره مالی سه ماهه با ارائه مدارک م بته با تصویا مجمع صندوق
ساالنه بیستوپنج در ده هزار ( ) 303325از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانۀ سود

کارمزد مدیر

علیالحساب دریافتی ناشی از سپردهگذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایهگذاری بانکها یا مسسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به باالترین
سود علیالحساب دریافتی همان نو سپرده در زمان افتتاح سپرده*.

کارمزد متولی

ساالنه دو در ده هزار ( )30332از متوسی روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق ،که حداق  253و حداک ر  433میلیون ریال خواهد بود*.موضو
مصوبه شماره  323/23433مورد  3135/33/31سازمان بورس اوراق بهادار.
ساالنه بیستوپنج در ده هزار ( )303325از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک در ده هزار از تفاوت روزانۀ سود

کارمزد ضامن نقدشوندگی

علیالحساب دریافتنی ناشی از سپردهگذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایهگذاری بانکها یا مسسسات مالی و اعتباری نسبت به باالترین
سود علیالحساب دریافتنی همان نو سپرده در زمان افتتاح سپرده*.

حقالزحمه حسابرس
حقالزحمه و کارمزد تصفیۀ مدیر
صندوق
حق پذیرش و عضویت در
کانونها

ساالنه مبلا ثابت  333میلیون ریال
معادل ( 23/1سه در هزار  )30331خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آکاز دور اولیه تصفیه میباشد**.
معادل مبلا تعیینشده توسی کانونهای مذکور ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویا مجمع
صندوق برسد***.

هزینههای دسترسی به نرمافزار،

هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصا و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها ساالنه تا سقو  433میلیون ریال با ارائه مدارک

تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

م بته و با تصویا مجمع صندوق* موضو مصوبه شماره  323/23433مورد  3135/33/31سازمان بورس اوراق بهادار.

* کننارمزد منندیر ،متننولی و ضننامن نقدشننوندگی روزانننه بننر اسنناس ارزش اوراق بهننادار یننا خننالص ارزش دارایننیهننای روز کنناری قبن و سننود علننیالحسنناب
دریافتنی سپردههای بانکی در روز قب محاسبه میشود .اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند.
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** بنهمنرنور توزینع کنارمزد تصنفیه بنین تمننام سنرمایهگنذاران در طنول عمنر صنندوق روزانننه برابنر

3.331
𝑛∗115

ضنربدر خنالص ارزش داراینیهنای صننندوق

در پایان روز قب  ،در حسابها ذخیره میشود ،n .برابنر اسنت بنا  5ینا طنول عمنر صنندوق بنه سنال هرکندام کمتنر باشند .هنر زمنان ذخینر صنندوق بنه
سه در هزار ارزش خنالص داراینیهنای صنندوق بنا ننرد روزهنای قبن از سررسنید ،محاسنبۀ ذخینر تصنفیه و ثبنت آن در حسنابهنای صنندوق متوقنو
میشود .هرگناه در روزهنای بعند از توقنو محاسنبۀ یناد شنده در اثنر افنزایش قیمنت داراینی هنا ،ذخینر ثبنت شنده کفاینت نکنند ،امنر ذخینرهسنازی بنه
شرح یاد شده ادامه مییابد.
*** مجمو هزینههای حق پذیرش و عضویت در کانونها حداک ر برابر با  5میلیون ریال است.
**** هزینننههننای دسترسننی بننه نننرمافننزار ،تارنمننا و خنندمات پشننتیبانی پننا از تصننویا مجمننع از مح ن دارایننیهننای صننندوق قاب ن پرداخننت اسننت و
توسی مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و بهطور روزانه مستهلک یا ذخیره میشود.
هزینههایی که باید توسی سرمایهگذار پرداخت شود عبارتاند از:
عنوان هزینه
کارمزد صدور

کارمزد ابطال

شرح هزینه
ندارد

دریافتکننده
مدیر ثبت

الو) بخش ثابت:
مبلا  230333ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهگذاری
ب) بخش مت یر:
عالوه بر مبلا بند (الو) مبالا زیر:
درصورتیکه تاریخ ابطال کمتر از  35روز با تاریخ صدور گواهی سرمایهگذاری فاصله داشته باشد ،در صورت
ایجاد سود برای سرمایهگذار ،تنها اص مبلا سرمایهگذاری به سرمایهگذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه-
گذاری به آن تعلق نخواهد گرفت.

مدیر ثبت

صندوق

 -4-4صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری
سننرمایۀ صننندوق (تعننداد واحنندهای سننرمایهگننذاری صننندوق نننزد سننرمایهگننذار) ،از طریننق صنندور واحنندهای سننرمایه-
گذاری عنادی افنزایش و از طرینق ابطنال آنهنا کناهش منییابند .صندور و ابطنال واحندهای سنرمایهگنذاری عنادی بنه تقاضنای
سرمایهگذاران و بر اساس اساسنامه بنه قیمنتهنای معیننی صنورت منیپنذیرد .هرگناه در اثنر صندور واحندهای سنرمایهگنذاری،
حداک ر تعنداد واحندهای سنرمایهگنذاری مجناز صنندوق ننزد سنرمایهگذار(منذکور در بخنش  33امیدنامنه) تنأمین شنود ،صندور
واحدهای سنرمایهگنذاری متوقنو خواهند شند .بنرای صندور ینک واحند سنرمایهگنذاری بنه ننام سنرمایهگنذار ،وی بایند قیمنت
صنندور واحنند سننرمایهگننذاری در پایننان روز درخواسننت را بننهعننالوه کننارمزد صنندور ،بننهحسنناب صننندوق واریننز کننند و مراح ن
پنیشبیننیشنده طبننق روینۀ پنذیرهنویسنی ،صنندور و ابطنال واحندهای سنرمایهگننذاری را کنه در تارنمنای صنندوق منتشرشننده،
طی نماید .درعینحنال ضنامن نقدشنوندگی نینز منیتوانند صندور واحندهای سنرمایهگنذاری را پنا از تشنکی صنندوق در هنر
زمان متوقو نماید.
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 -4-5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
ایننن تعنندیالت بننه دلی ن تفنناوت در نحننوه محاسننبه قیمننت صنندور و ابطننال واحنندهای سننرمایهگننذاری ایجنناد مننیشننود.
بننرای محاسننبه قیمننت صنندور واحنندهای سننرمایهگننذاری کننارمزد پرداختننی بابننت تحصننی دارایننی مننالی بننه ارزش خرینند
داراییهای مالی اضافه منیشنود .همچننین بنرای محاسنبه قیمنت ابطنال واحندهای سنرمایهگنذاری کنارمزد معنامالت و مالینات
از قیمت فنروش داراینیهنای صنندوق سنرمایهگنذاری کسنر منیگنردد .بنر طبنق مناده ( )35اساسننامه صنندوق قیمنت ابطنال
واحندهای سننرمایهگنذاری بننا خننالص ارزش روز واحندهای سننرمایهگننذاری برابنر اسننت .بنه دلین آنکننه داراینیهننای صننندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازهگینری و ارائنه منی شنود؛ لنذا تفناوت قیمنت صندور و ابطنال واحندهای سنرمایهگنذاری تحنت عننوان
تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکا میشود.
 – 4-6حداقل و حداکثر واحدهای سرمایهگذاری
حنداق تعنداد واحنندهای سنرمایهگنذاری نننزد سنرمایهگنذاران (ممتنناز و عنادی) کنه بننرای شنرو دوره فعالینت ضننرورت
دارد برابننر بننا  530333واحنند سننرمایهگننذاری اسننت .صننندوق در طننول دور فعالیننت خننود ملننزم بننه رعایننت حننداق مننذکور
نیست .صندوق در هر زمنان حنداک ر تنا تعنداد  35،333،333واحند سنرمایه گنذاری (ممتناز و عنادی) خواهند داشنت .بنا توجنه
به اینکه تعداد واحندهای سنرمایهگنذاری ممتناز بنه تعنداد  330333واحند ثابنت اسنت ،بننابراین صنندوق در هنر زمنان حنداک ر
تعداد  34،333،333واحند سنرمایهگنذاری عنادی ننزد سنرمایهگنذاران خواهند داشنت .بنر اسناس نامنۀ شنمار  323/33838در
تننناریخ  3135/32/25از  403330333واحننند بنننه  503330333واحننند و بنننر اسننناس نامنننۀ شنننمار  323/31457در تننناریخ
 3135/35/13از  503330333واحنند بننه  703330333واحنند و براسنناس نامننه شننماره  322/35411در تننناریخ 3135/33/23
از  7،333،333واحد تا  35،333،333واحد افزایش یافته است.
 -4-7بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1مناده  58اساسننامه ،کنارمزد تحقنقیافتنه مندیر ،متنولی ،ضنامن نقدشنوندگی هنر سنه مناه ینکبنار
تا سقو  33درصد قابن پرداخنت اسنت .بناقیماننده کنارمزد ارکنان بنهعننوان تعهند صنندوق بنه ارکنان در حسنابهنا مننعکا
میشود.
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 -5سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
یادداشت
5-1

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

2,266,619,932,122

603,960,222,164

2,014,813,848,013

15,372,803,123

5-2

619,333,025,287

2,266,619,932,122

2,014,813,848,013

 -5-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی:

سرمایهگذاری در سپرده بانکی به شرح زیر میباشد:
1396/03/31

1395/03/31
درصد

1395/12/30
درصد

درصد

نو سپرده

تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سر رسید

کوتاه مدت

1394/02/15

1396/02/15

20

بانک ملت 5554982089

کوتاه مدت

1394/10/19

1396/10/19

10

بانک شهر 700807079606

کوتاه مدت

1395/02/27

1396/02/27

10

10,669,098

بانک خاورمیانه 100560915111178034

بلند مدت

1395/03/29

1396/03/29

20

0

0.00

بانک خاورمیانه 100560915111178049

بلند مدت

1395/04/01

1396/04/01

20

0

0.00

بانک ملی 0413903277004

بلندمدت

1395/09/07

1396/09/07

22

400,000,000,000

0.07

0

بانک ملی 0221608360003

کوتاه مدت

1395/09/07

1396/09/07

10

46,125,614

0.00

0

0.00

بانک رفاه کارگران 208023240

کوتاه مدت

1395/09/28

1396/09/28

22.5

1,448,345,334,846

0.27

0

0.00

284,211,157,976

بانک سپه 2000305234603

کوتاه مدت

1395/10/15

1396/10/15

10

3,357,534,867

0.00

0.00

4,005,000,845

0.00

بانک مسکن 710127206336

پا انداز

1395/11/23

1396/11/23

0

8,628,356

0.00

0.00

2,100,000

0.00

بانک خاورمیانه 100510810707071156

نرد سود

مبلا

از ک

مبلا

از ک

مبلا

درصد

ریال

دارایی
درصد

ریال

دارایی
درصد

ریال

دارایی
درصد

414,578,262,932

0.08

30,558,594,414

25.15

1,075,804,338,660

0.19

273,376,409

0.00

362,078,912,419

7.19

268,792,460

0.00

0.00

11,322,715,331

0.00

10,404,705

0.00

200,000,000,000

0.00

200,000,000,000

0.04

0

0.00

50,000,000,000

0.01

0.00

400,000,000,000

0.07

512,053,367

0.00
0.05

2,266,619,932,122

12

603,960,222,164

2,014,813,848,013

از ک
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 -6سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت به شرح زیراست:

یادداشت

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

شرح
اوراق مشارکت بانکی

6-1

414,230,176,516

1,144,144,187,420

895,952,962,763

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

6-2

2,109,783,474,314

2,532,861,401,531

1,927,537,901,429

اوراق اجاره

6-3

531,424,051,354

649,378,852,689

86,434,228,913

اوراق مرابحه

6-4

0

25,339,376,773

20,984,579,545

3,055,437,702,184

4,351,723,818,413

2,930,909,672,650
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-1-3

سرمایهگذاری در اوراق مشارکت کیر بورسی و کیر فرابورسی به شرح زیر است:
1395/03/31

1396/03/31

تاریخ سررسید
ارزش اسمی

1395/12/30

درصد خالص

درصد خالص

ارزش فروش

ارزش فروش

درصد خالص

به ک

به ک

ارزش فروش به

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

دارایی ها

خالص ارزش فروش

دارایی ها

خالص ارزش فروش

ک دارایی ها

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

اوراق مشارکت چهارساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت

1396/08/06

277,900,000,000

10,302,095,608

288,202,095,608

5.4

287,852,175,176

6.6

288,154,509,988.0

5.2

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت نیرو2

1398/07/30

64,000,000,000

1,683,904,000

65,683,904,000

1.2

172,069,067,934

4.0

65,683,904,000.0

1.2

اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت 940713

1398/07/13

13,530,000,000

603,113,280

14,133,113,280

0.3

436,031,719,653

10.1

14,133,113,280.0

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم

1398/09/22

10,326,000,000

594,333,582

10,920,333,582

0.2

0.0

10,378,218,582.0

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت وزارت راه 2

1398/10/30

34,386,000,000

904,730,046

35,290,730,046

0.7

0.0

35,290,730,046.0

400,142,000,000

14,088,176,516

414,230,176,516

14

895,952,962,763

413,640,475,896

0.3
0.2
0.6
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 -1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:
1396/03/31

1395/03/31

تاریخ سررسید
ارزش اسمی

1395/12/30

درصد خالص

درصد خالص

ارزش فروش

ارزش فروش

درصد خالص

به ک

به ک

ارزش فروش به

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

دارایی ها

خالص ارزش فروش

دارایی ها

خالص ارزش فروش

ک دارایی ها

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

1397/12/25

513,826,310,603

11,441,385,955

525,267,696,558

9.8

583,459,812,805

11.5

685,687,073,665

12.4

مشارکت شهرداری مشهد 1392

1396/12/27

72,690,285,692

)(1,132,864,374

71,557,421,318

1.3

54,847,391,939

1.1

73,111,746,101

1.3

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

1396/03/27

8,289,013,458

310,539,266

8,599,552,724

0.2

0

9,571,648,814

0.2

اسناد خزانه اسالمی950721

1395/07/21

0

0

0

0.0

19,286,880,391

0.4

0

0.0

اسناد خزانه اسالمی950621

1395/06/21

0

0

0

0.0

116,510,431,074

2.3

0

0.0

اسناد خزانه اسالمی950821

1395/08/21

0

0

0

0.0

942,220,576,375

18.5

0

0.0

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

1397/01/23

0

0

0

0.0

148,603,293,960

2.9

0

0.0

مشارکت رایان سایپا  3ماهه 222

1396/12/25

0

0

0

0.0

20,201,944

0.0

0

0.0

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 202

1397/01/25

0

0

0

0.0

62,589,312,941

1.2

0

0.0

اوراق مشارکت ملی نفت ایران2

1397/12/25

187,677,141,590

)(427,612,206

187,249,529,384

3.5

0

0.0

1,237,662,825,191

22.3

مشارکت سیمان کردستان980219

1398/02/19

2,407,449,435

20,431,176

2,427,880,611

0.0

0

0.0

4,266,095,754

0.1

مشارکت شهرداری مشهد 3 -ماهه 218

1396/12/27

100,072,600,000

5,279,910,438

105,352,510,438

2.0

0

0.0

105,313,653,705

1.9

اسناد خزانه اسالمی 960523

1396/05/23

63,719,433,553

5,205,026,962

68,924,460,515

1.3

0

0.0

36,663,400,547

0.7

اسناد خزانه اسالمی 960502

1396/05/02

342,253,561,677

18,597,303,657

360,850,865,334

6.7

0

0.0

109,311,593,290

2.0

اسناد خزانه اسالمی 960613

1396/06/13

99,385,249,205

8,944,001,541

108,329,250,746

2.0

0

0.0

72,657,479,550

1.3

اسناد خزانه اسالمی 960703

1396/07/03

4,980,320,683

143,309,772

5,123,630,455

0.1

0

0.0

0

0.0

سلو موازی برق سنندج مپنا 961

1396/08/26

140,093,043,748

12,542,739,644

152,635,783,392

2.8

0

0.0

145,170,590,927

2.6

اسناد خزانه اسالمی 960724

1396/07/24

9,024,093,662

424,485,672

9,448,579,334

0.2

0

0.0

0

0.0

اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393

1396/12/18

200,014,600,000

1,746,703,745

201,761,303,745

3.8

0

0.0

0

0.0

شهرداری تهران 3ماهه 218

1396/12/27

5.6

0

0.0

0

300,101,800,000

2,153,209,760

302,255,009,760

2,044,534,903,306

65,248,571,008

2,109,783,474,314

15

1,927,537,901,429

2,479,416,107,544

0.0
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 -1-1اوراق اجاره به تفکیک ناشر به شرح زیر میباشد:
1395/03/31

1396/03/31

تاریخ سررسید
ارزش اسمی

سود متعلقه

1395/12/30

درصد خالص

درصد خالص

درصد خالص

ارزش فروش

ارزش فروش

ارزش فروش به

خالص ارزش فروش

به ک دارایی ها

خالص ارزش فروش

به ک دارایی ها

خالص ارزش فروش

ک دارایی ها

ریال

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

اجاره رایت ماهانه  20درصد

1397/12/13

0

0

0

0.0

86,434,228,913

1.7

100,522,400,915

1.8

اجاره دولت مرحله یك981226-1394

1398/12/26

216,415,342,567

31,126,593,641

247,541,936,208

4.6

0

0.0

237,151,423,279

4.3

اوراق اجاره جوپار 990212

1399/02/12

23,894,623,060

735,512,152

24,630,135,213

0.5

0

0.0

25,651,904,098

0.5

اجاره رایتل ماهانه % 21

1399/02/14

29,779,876

)(29,779,875

0

0.0

0

0.0

1

0.0

اجاره هواپیمایي ماهان 9903

1399/03/09

69,838,865,451

)(325,334,654

69,513,530,797

1.3

0

0.0

74,743,258,217

1.3

اجاره پترو ریگ سه ماهه  20درصد

1396/12/24

141,044,759,479

)(1,946,364,111

139,098,395,368

2.6

0

0.0

138,965,770,932

2.5

اجاره بوتان سه ماهه 20درصد

1397/04/04

47,652,509,921

2,987,543,847

50,640,053,768

0.9

0

0.0

47,964,517,568

0.9

498,875,880,354

32,548,171,000

531,424,051,354

9.9

86,434,228,913

1.7

624,999,275,010

11.3

ریال
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 -1-4اوراق مرابحه به تفکیک ناشر به شرح زیر می باشد:

1395/03/31

1396/03/31
درصد خالص

درصد خالص

ارزش فروش
تاریخ سررسید
اوراق مرابحه بناگستر کرانه
اوراق مرابحه فوالد مبارکه 970429

1396/03/25

1395/12/30
درصد خالص
ارزش فروش به

ارزش فروش

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

به ک دارایی ها

خالص ارزش فروش

به ک دارایی ها

خالص ارزش فروش

ک دارایی ها

ریال

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

0

0

0

0.0

25,339,376,773.0

0.5

0

0.0

0

0

0

0.0

0

0.5

3,090,787,862

0.1

0

0

0

0.0
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0.5
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0.1
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 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری به شرح زیر است:
1396/03/31

سود دریافتنی سپرده های بانکی

1395/03/31

1395/12/30

تنزی نشده

نرد تنزی

تنزی شده

تنزی شده

تنزی شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

34,667,984,853

0.08%

34,640,795,421

790,396,071

11,660,941,837

34,667,984,853

0.08%

34,640,795,421

790,396,071

11,660,941,837

 -8جاری کارگزاران
جاری کارگزاران مربوط به کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص) میباشد که به شرح زیر میباشد:
1396/03/31

بانک خاورمیانه

1395/03/31

1395/12/30

مانده ابتدای سال

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده در پایان دوره

مانده

مانده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

2,458,031,608,886

2,463,880,975,170

5,849,366,284

112,875,397,729

720,411,726

0

2,458,031,608,886

2,463,880,975,170

5,849,366,284

112,875,397,729

720,411,726
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 -9سایر داراییها
سننایر دارایننیهننا شننام آن بخننش از مخننارج تأسننیا صننندوق و برگننزاری مجننامع مننیباشنند کننه تننا تنناریخ ترازنامننه
مستهلک نشده و بنهعننوان داراینی بنه سنالهنای آتنی منتقن منیشنود .بنر اسناس مناده  17اساسننامه مخنارج تأسنیا طنی
دوره فعالیننت صننندوق بننهصننورت روزانننه مسننتهلک شننده و مخننارج برگننزاری مجننامع نیننز پننا از تشننکی مجمننع از محنن
داراییهای صندوق پرداخت و ظنر مندت ینک سنال ینا تنا پاینان دوره فعالینت صنندوق هرکندام کمتنر باشند ،بنهطنور روزاننه
مسننتهلک مننیشننود .در ایننن صننندوق منندت زمننان اسننتهالک مخننارج تأسننیا  1سننال و مخننارج برگننزاری مجننامع یننک سننال
میباشد.
1396/03/31

مخارج تاسیا
مخارج نرم افزار و سایت

1395/03/31

1395/12/30

مانده

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک دوره مالی

مانده در پایان دوره

مانده

مانده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,993,642

0

)( 424,266

1,569,376

3,239,068

1,993,642

137,743,659

0

)( 137,521,959

221,700

203,258,065

53,606,559

139,737,301

0

)( 137,946,225

1,791,076

206,497,133

55,600,201

-3-3بننر اسنناس نامننه شننماره 323/23433مننورد  3135/33/31سننازمان بننورس و اوراق بهننادار افننزایش سننقو هزینننه هننای دسترسننی بننه
نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از مبلا 253میلیون ریال به 433میلیون ریال مورد تصویا قرار گرفته است.

-11موجودی نقد
موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

بانک خاورمیانه 100511040707071342

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

بانک رفاه کارگران 217329123

2,500,000,000

0

0

852,000

0

0

5,500,852,000

3,000,000,000

3,000,000,000

بانک ملی 0111129494006
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-11

بدهی به سرمایهگذاران
بدهی به سرمایهگذاران به شرح زیراست:

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

19,952,243

9,945,768

42,074,895

5,751,090,415

1,475,232,781

1,099,094,860

سود پرداختی به سرمایه گذاران ممتاز

0

195,440,000

0

سود پرداختی به سرمایه گذاران عادی

0

97,257,256,712

0

5,771,042,658

98,937,875,261

1,141,169,755

بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
بدهی بابت درخواست صدور واحدهای ابطال شده

 -12بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان شام موارد زیر میباشد:

کارگزاری بانک خاورمیانه

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

68,063,600

14,223,600

51,763,600

68,063,600

14,223,600

51,763,600
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-13

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایر حسابهای پرداختنی و ذخیره کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:
1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

ذخیره کارمزد مدیر

1,923,460,649

2,813,219,529

3,589,777,303

ذخیره کارمزد متولی

101,702,202

70,059,972

114,991,529

1,917,098,750

2,930,644,333

3,600,386,387

25,479,489

30,238,440

30,401,966

8,353,076,404

2,352,310,340

6,943,265,109

160,625,670

326,995,349

108,058,548

5,000,000

5,000,000

5,000,000

0

110,000

0

12,486,443,164

8,528,577,963

14,391,880,842

ذخیره کارمزد ضامن نقدشوندگی
ذخیره حق الزحمه حسابرس
ذخیره کارمزد تصفیه
مخارج نرم افزار و سایت
مخارج تأسیا
وجوه واریزی نامشخص
جمع ک

-14خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
1395/12/30

1395/12/30

1395/03/31

تعداد

ریال

تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

10,000

10,000,000,000

10,000

10,000,000,000

10,000

10,025,420,811

واحد های سرمایه گذاری عادی

5,519,088

5,525,812,633,892

4,976,323

4,976,325,429,727

3,781,631

3,791,244,212,619

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

5,529,088

5,535,812,633,892

4,986,323

4,986,325,429,727

3,791,631

3,801,269,633,430
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 -15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
یادداشت

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی

15-1

0

)( 4,637,737

)( 306,843,037

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی

15-2

21,782,495,736

2,820,419,903

270,370,941,881

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق اجاره

15-3

589,588,210

54,005,462

)( 14,742,824,547

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه

15-4

27,145,531

0

718,690,269

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت رهنی

15-5

0

0

)( 49,598,447

22,399,229,477

2,869,787,628

255,990,366,119

 -35-3سود (زیان) ناشی از فروش گواهی سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیا)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

)( 4,636,737

)( 306,843,037

0

0

0

0

0

)( 4,636,737

)( 306,843,037

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد
اوراق لیزینگ رایان سایپا
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 -35-2سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بورسی یا فرابورسی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی

به 1395/03/31

به 95/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

0

مشارکت شهرداری مشهد 1392

5,257

4,915,677,561

6,097,072,877

4,031,700

1,177,363,616

)( 1,104,646,089

539,077,350

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

950

950,689,700

949,612,456

735,301

)( 1,812,545

0

)( 635,289,528

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

مشارکت شهرداری مشهد -لوتوس پارسیان

اسناد خزانه اسالمی950721

0

0

0

0

0

1,467,235,169

7,952,628,801

اسناد خزانه اسالمی950621

0

0

0

0

0

38,035,261

15,190,423,459

اسناد خزانه اسالمی950821

0

0

0

0

0

2,433,599,407

181,660,646,349

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

0

0

0

0

0

643,713

)( 628,726,020

مشارکت رایان سایپا 3ماهه 222

0

0

0

0

0

0

)( 53,043,658

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 220

0

0

0

0

0

0

)( 139,054,916

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 1

160,393

157,291,206,825

157,506,444,086

23,714,681

191,522,580

0

)( 134,943,697

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

0

0

0

0

0

0

678,838,566

0

0

0

0

0

)( 14,447,558

)( 32,760,340

1,170,000

1,197,976,610,409

1,198,773,927,649

31,200,000

766,117,240

0

)( 705,077,563

سفارش ساخت (استنصا ) توسعه ملی

0

0

0

0

0

0

)( 1,503,851,875

اسناد خزانه اسالمی 951225

شرکت تولید اتومبی (سایپا)
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2

نق به صفحه بعد

0

0

0

0

0

0

37,284,412,119

1,336,600

1,361,134,184,495

1,363,327,057,068

59,681,682

2,133,190,891

2,820,419,903

239,473,279,047
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دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی

به 1395/03/31

به 1395/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,336,600

1,361,134,184,495

1,363,327,057,068

59,681,682

2,133,190,891

2,820,419,903

239,473,279,047

مجتمع نارنجستان 2

0

0

0

0

0

0

)( 2,352,240

مشارکت قطار شهری تبریز 971218

0

0

0

0

0

0

352,736

مشارکت سیمان کردستان 980219

3,820

3,946,091,543

3,948,249,888

2,956,877

)( 798,532

مشارکت شهرداری مشهد 3ماهه 218

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

نق از صفحه قب

0

100,000

100,072,600,000

101,159,500,000

15,600,000

1,071,300,000

0

896,453,009

اسناد خزانه اسالمی 950909

0

0

0

0

0

0

1,232,769,227

اوراق مشارکت گلگهر 3ماهه 220

0

0

0

0

0

0

)( 2,517,668,686

اوراق سلو موازی استاندارد گندم

0

0

0

0

0

0

28,186,043,505

اسناد خزانه اسالمی 960703

2,551

2,311,553,775

2,467,270,772

1,798,745

153,918,252

0

15,718,423

اسناد خزانه اسالمی 960523

0

0

0

0

0

0

1,237,458,877

اسناد خزانه اسالمی 960502

974

286,420,659

13,848,097,652

712,212

13,560,964,781

0

1,744,531,959

اسناد خزانه اسالمی 960613

13,245

11,323,411,463

16,196,677,761

9,345,954

4,863,920,344

0

104,356,024

1,457,190

1,479,074,261,935

1,500,946,853,141

90,095,470

21,782,495,736

2,820,419,903

270,370,941,881
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 -35-1سود (زیان) فروش ناشی از فروش اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی

به 1395/03/31

به 1395/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

)( 1,456,755,171

100,000

100,072,600,000

100,591,930,264

77,872,201

441,458,063

0

)( 130,035,300

0

0

0

0

0

)( 400,281

)( 478,079,164

اوراق اجاره جوپار 990212

1,117

1,117,543,607

1,213,859,359

864,570

95,451,182

0

)( 23,286,934

اوراق اجاره مپنا  3ماهه 220

0

0

0

0

0

)( 29,554,133

)( 54,101,830

اوراق اجاره رایت ماهانه 221

0

0

0

اوراق اجاره رایت ( 3 )2ماهه 222
اوراق اجاره رایت ماهانه 220
اوراق اجاره دولت مرحله یک 981226 -1394

0

0

83,959,876

392,988,286

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

5,288

0

56,812,798

4,133,833

52,678,965

0

14,453,679

اجاره پترو ریگ 3ماهه 220

)( 744,053,839

0

0

0

0

0

0

اجاره بوتان 3ماهه 220

0

0

0

0

0

0

)( 19,984,520

اجاره پارس 3ماهه 220

0

0

0

0

0

0

)( 1,505,100,333

اجاره چادرملو 3ماه 220

0

0

0

0

0

0

)( 1,401,281,155

اجاره مپنا (3 )2ماهه 220

0

0

0

0

0

0

)( 9,337,588,266

106,405

101,190,143,607

101,862,602,421

82,870,604

589,588,210

54,005,462

)( 14,742,824,547
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-35-4سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مرابحه به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی

به 1395/03/31

به 1395/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

اوراق مرابحه بناگستر کرانه
مرابحه فوالد مبارکه 970429
صکوک مرابحه سایپا 3 -998ماهه 218

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

320,509,840

5,596

5,528,936,985

5,560,403,089

4,320,573

27,145,531

0

)( 776,381

0

0

0

0

0

0

398,956,810

5,596

5,528,936,985

5,560,403,089

4,320,573

27,145,531

0

718,690,269

 -35-5سود (زیان) ناشی از فروش اوراق رهنی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی

به 95/03/31

به 95/12/30

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

)( 49,598,447

0

0

0

0

0

0

)( 49,598,447

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

اوراق رهنی بانک مسکن 970413
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-16سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

ارزش بازار یا قیمت تعدی شده

ارزش دفتری

کارمزد

ت ییر ارزش ها

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

)( 138,254,348

77,604

71,489,736,048

71,489,736,048

)( 554,760,352

)( 554,760,352

0

)( 2,301,467,277

)( 3,462,086,924

اسناد خزانه اسالمی 950621

0

0

0

0

0

0

8,483,323,561

0

اسناد خزانه اسالمی950721

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

اوراق لیزینگ رایان سایپا
مشارکت شهرداری مشهد

0

0

0

0

0

0

0

اسناد خزانه اسالمی950821

0

0

0

0

0

0

48,063,226,141

اسناد خزانه اسالمی 960724

10,111

9,455,898,199

9,031,412,527

)( 73,377,770

351,107,902

424,485,672

0

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

0

0

0

0

0

0

745,557,532

مشارکت رایان سایپا  3ماهه 222

0

0

0

0

0

0

0

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 202

0

0

0

0

0

0

804,121,984

اوراق مشارکت ملی نفت ایران1

523,959

523,959,000,000

523,959,000,000

)( 4,065,921,840

)( 4,065,921,840

0

0

13,664,836,324

0

0

0

0

0

0

2,879,393,714

2,769,059,119

2,347

2,370,704,700

2,370,704,700

)( 18,396,668

)( 18,396,668

0

)( 5,790,824

)( 166,570,348

0

0

0

0

0

0

)( 277,519,838

)( 3,467,884,864

138,700

138,700,000,000

138,700,083,995

)( 1,076,312,000

)( 1,076,395,995

)( 83,995

)( 41,985,000

اجاره رایت ماهانه  20درصد
مشارکت سیمان کردستان
ساخت (استصنا ) توسعه ملی
اجاره پترورینگ 20
اجاره رایت 2
اوراق اجاره جوپار990212
اجاره بوتان 3ماهه 220
اوراق مرابحه بناگستر کرانه
نق به صفحه بعد

0

0

0

0

0

0

)( 354,761,204

23,883

23,978,508,117

23,978,508,117

)( 186,073,223

)( 186,073,223

0

1,476,992,360

)( 116,099,937

48,332

48,332,000,000

48,323,524,051

)( 375,056,320

)( 366,580,371

8,475,949

)( 121,650,360

775,638,748

0

0

0

0

0

0

18,828,576

824,936

818,285,847,064

817,852,969,438

)( 6,349,898,173

)( 5,917,020,547

432,877,626

59,230,015,017

20

9,996,892,118
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دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تعداد

ارزش بازار یا قیمت تعدی شده

ارزش دفتری

کارمزد

ت ییر ارزش ها

سود (زیان)

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

سود (زیان)

سود (ژیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

نق از صفحه قب

824,936

818,285,847,064

817,852,969,438

)( 6,349,898,173

)( 5,917,020,547

432,877,626

59,230,015,017

9,996,892,118

هواپیمایی ماهان 9903

68,732

68,732,000,000

68,732,000,000

)( 533,360,320

)( 533,360,320

0

3,498,690,244

)( 1,607,778,832

0

0

0

0

0

0

983,445,043

0

186,783

186,783,000,000

186,783,000,000

)( 1,449,436,080

)( 1,449,436,080

0

2,101,444,580

)( 1,295,393,207

0

0

0

0

0

0

4,705,409,035

0

معدنی خاورمیانه
اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2
اجاره رایت ماهانه 221
اجاره دولت مرحله یک 1394

236,910

236,910,000,000

236,910,000,000

)( 1,838,421,600

)( 1,838,421,600

0

13,366,907,073

21,997,134,570

مرابحه فوالد مبارکه 970429

0

0

0

0

0

0

0

)( 1,137,092,034

اوراق مشارکت شهردار ی شیراز

8,283

8,331,041,400

8,331,041,400

)( 64,648,881

)( 64,648,881

0

0

)( 4,818,920,704

اوراق مشارکت شهرداری شیراز 93

200,000

200,000,000,000

200,169,400,000

)( 1,552,000,000

)( 1,721,400,000

)( 169,400,000

0

اسناد خزانه اسالمی 960523

71,182

68,977,849,370

65,745,115,926

)( 535,268,111

2,697,465,333

3,232,733,444

0

2,007,498,204

اسناد خزانه اسالمی 960613

113,258

108,413,162,534

108,413,162,534

)( 841,286,141

)( 841,286,141

0

0

4,822,212,480

اسناد خزانه اسالمی 960502

368,124

361,130,380,248

361,130,380,248

)( 2,802,371,751

)( 2,802,371,751

0

0

5,071,293,939

اسناد خزانه اسالمی 960703

5,421

5,127,599,217

5,127,599,217

)( 39,790,170

)( 39,790,170

0

7,253,780

برق سنندج مپنا 961

355,000

152,754,015,000

145,288,822,535

)( 1,185,371,156

6,279,821,309

7,465,192,465

5,077,547,179

اوراق مشارکت شهرداری مشهد 3ماهه 218

100,000

100,000,000,000

100,000,000,000

)( 776,000,000

)( 776,000,000

0

174,318,116

اوراق شهرداری تهران 3ماهه 218

300,000

300,000,000,000

300,334,000,000

)( 2,328,000,000

)( 2,662,000,000

)( 334,000,000

0

2,838,629

2,615,444,894,833

2,604,817,491,298

)(20,295,852,384

)(9,668,448,849

10,627,403,535

28

83,885,910,992

40,294,965,609

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  13اسفند 1135

 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شام سود اوراق مشارکت و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک میگردد:

دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی سه ماهه منتهی

دوره مالی یکساله منتهی به

به 1396/03/31

به 1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

سود اوراق مشارکت بانکی

17-1

22,568,629,796

53,461,975,099

246,526,917,174

سود اوراق مشارکت بورسی

17-2

73,559,339,011

47,397,488,018

334,285,851,736

سود اوراق اجاره

17-3

29,326,560,152

15,545,602,065

157,088,631,587

سود اوراق مرابحه

17-4

71,949,032

1,241,146,818

13,276,728,410

سود اوراق مشارکت رهنی

17-5

0

0

215,668,751

سود سپرده و گواهی بانکی

17-6

139,368,012,813

54,582,424,672

190,479,575,473

264,894,490,804

172,228,636,672

941,873,373,131

یادداشت

 -37-3سود اوراق بهادار مشارکت بانکی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

ارزش اسمی

نرد سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

20

17,416,335,620

0

17,416,335,620

15,459,936,257

66,421,625,563

20

0

0

0

9,424,848,460

37,699,233,169

20

0

0

0

23,636,762,307

102,479,740,287

0

0

0

4,940,428,075

11,621,489,726

2,552,986,300

0

2,552,986,300

0

15,742,179,754

0

700,594,520

0

2,031,433,280

0

542,115,000

0

1,586,125,349

1,356,598,356

0

8,945,090,046

22,568,629,796

53,461,975,099

246,526,917,174

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1394/03/23

1396/08/06

0

وزارت راه و شهرسازی مرحله سوم 20 ،91

1394/03/23

1395/12/06

0

اوراق مشارکت ساخت و توسعه زیربناهای حم و نق کشور مرحله 2

1394/03/23

1395/12/22

0

اوراق قطار شهری مشهد -مرحله دوم خی 2

1395/02/27

1397/10/21

0

18

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت نیرو2

1395/10/15

1398/07/30

66,287,998,000

16

اوراق مشارکت طرح های عمرانی و انتفاعی دولت 940713

1395/10/15

1398/07/13

13,590,893,990

21

700,594,520

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -مرحله دوم

1395/10/15

1398/09/22

10,464,543,942

21

542,115,000

اوراق مشارکت طرح های عمرانی دولت -وزارت راه 2

1395/11/27

1398/10/30

34,798,632,000

16

1,356,598,356

0

22,568,629,796

0

اوراق مشارکت چهار ساله طرح های عمرانی انتفاعی دولت

125,142,067,932

23

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -37-2سود اوراق مشارکت بورسی به شرح جدول زیر میباشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

ارزش اسمی

نرد سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مشارکت شهرداری مشهد 1392

1394/08/18

1396/12/27

120,370,982,839

20

3,822,024,064

0

3,822,024,064

3,721,140,035

21,830,073,406

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

1394/08/18

1397/11/13

136,573,204,069

21

461,067,692

0

461,067,692

0

11,296,921,902

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

1394/12/08

1397/01/13

0

20

0

0

0

7,075,765,412

27,187,792,357

مشارکت رایان سایپا  3ماهه 222

1394/12/15

1398/12/25

0

22

0

0

0

1,013,221

84,520,793

اوراق مشارکت میدکو ماهانه 202

1394/12/16

1397/01/13

0

20

0

0

0

3,399,894,184

9,894,602,050

اوراق مشارکت ملی نفت ایران1

1394/12/15

1397/12/25

624,830,637,194

21

35,307,465,089

0

35,307,465,089

32,071,356,341

134,118,605,645

هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

1395/02/11

1396/02/13

0

20

0

0

0

431,501,415

2,622,916,351

شرکت تولید اتومبی (سایپا)

1395/03/19

1395/05/22

0

21

0

0

0

92,825,259

92,825,259

اوراق مشارکت ملی نفت ایران 2

1395/03/23

1397/12/25

140,483,435,622

21

15,105,597,015

0

15,105,597,015

548,770,707

107,757,909,143

مشارکت سیمان کردستان 980219

1395/03/25

1398/02/19

4,333,085,192

22

170,950,955

0

170,950,955

13,347,910

687,622,496

سفارش ساخت (استصنا ) توسعه ملی

1395/03/25

1397/09/02

0

23

0

0

0

41,873,534

3,054,298,794

مجتمع نارنجستان2

1394/09/01

1395/05/05

0

20

0

0

0

0

5,448,743

مشارکت قطار شهری تبریز 971218

1394/11/17

1397/12/18

0

22

0

0

0

0

1,086,752

مشارکت شهرداری مشهد 3ماهه 218

1394/08/18

1396/12/27

0

18

4,477,212,896

0

4,477,212,896

0

5,919,997,222

اوراق مشارکت گلگهر 3ماهه 220

1395/06/02

1396/02/16

0

20

0

0

0

0

9,731,230,823

لوتوس پارسیان مشهد 94

1394/06/21

1397/10/21

0

21

0

0

0

0

0

اوراق مشارکت شهرداری شیراز 1393

0

0

5,971,589,242

0

5,971,589,242

0

0

اوراق مشارکت شهرداری تهران 3ماهه 218

0

0

8,243,432,058

0

8,243,432,058

0

0

73,559,339,011

0

73,559,339,011

47,397,488,018

334,285,851,736

1,276,875,480,780

13

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -71-3سود اوراق مشارکت اوراق اجاره به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
ارزش اسمی

نرد سود

سود

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

ریال
اجاره رایت  -2سه ماهه  22درصد

1394/06/02

1397/12/13

0

اجاره دولت مرحله یک 1394

1395/02/04

1398/12/26

216,017,396,080

اجاره مپنا  3ماهه  20درصد

1395/02/06

1395/03/28

0

اوراق اجاره جوپار 990212

1395/02/12

1399/12/02

34,937,582,909

21

اجاره رایت ماهانه 221

1395/02/14

1399/02/14

0

21

0

اجاره هواپیمایی ماهان 9903

1395/03/09

1399/03/09

86,314,431,259

21

3,898,354,420

0

اجاره پترو ریگ سه ماهه  20درصد

1395/03/18

1396/12/24

242,574,261,162

20

7,044,713,420

0

7,044,713,420

اجاره بوتان سه ماهه  20درصد

1395/03/18

1397/04/04

56,653,860,427

20

2,450,557,727

0

2,450,557,727

اجاره پارس 3ماهه 220

1394/12/17

1396/02/07

0

20

0

0

0

اجاره چادرملو 3ماهه 220

1395/06/03

1396/07/09

0

20

0

0

0

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

22

0

0

0

90,252,142

4,844,702,583

18

10,390,512,929

0

10,390,512,929

5,021,691,950

34,423,232,602

20

0

0

0

133,976,730

133,976,731

1,279,153,016

0

1,279,153,016

889,436,323

5,567,704,264

0

0

2,794,152,229

14,963,178,889

3,898,354,420

883,256,491

14,520,081,328

180,526,169

23,114,484,788

208,838,648

7,592,738,355

0

5,207,001,583

0

3,871,660,175

اجاره مپنا 2سه ماه 220

1395/06/06

1396/07/29

0

20

0

0

0

0

27,830,059,378

اجاره رایت ماهانه  20درصد

1394/06/24

1396/10/22

0

20

4,263,268,640

0

4,263,268,640

5,343,471,383

15,019,810,911

29,326,560,152

0

29,326,560,152

15,545,602,065

157,088,631,587

636,497,531,837

11

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -37-4سود اوراق مشارکت مرابحه به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
نرد سود

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

ارزش اسمی

اوراق مرابحه بناگستر کرانه

1394/12/16

1396/03/25

0

0

مرابحه فوالد مبارکه 970429

1395/05/02

1397/04/29

64,944,210,667

21

سود

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1394/12/29

به 1395/12/30

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق
2,025,337,554
4,393,967,619

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

0

0

0

1,241,146,818

71,949,032

0

71,949,032

0

0

0

0

0

0

6,857,423,237

64,944,210,667

71,949,032

0

71,949,032

1,241,146,818

13,276,728,410

صکوک مرابحه سایپا 3 -998ماهه 218

 -37-5سود اوراق مشارکت رهنی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

ارزش اسمی

نرد سود

سود

هزینه برگشت سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

21

0

0

0

1241146818

215668751

0

0

0

1,241,146,818

215,668,751

سال مالی منتهی به 1395/12/30

اوراق رهنی بانک مسکن 970413
جمع ک

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1395/06/23

1397/04/13

64,994,210,667

12

صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

 -37-1سود سپرده بانکی به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه

دوره یکساله منتهی به

منتهی به 1395/03/31

1395/12/30

ارزش اسمی

نرد سود

سود

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

کوتاه مدت ملت5554982089-

1394/10/19

268,792,460

10

6,905,126

0

6,905,126

27,915,029,078

27,651,372,364

کوتاه مدت شهر 700807079606

1395/02/27

10,404,705

10

269,481

0

269,481

1,670,515

8,572,397

بلندمدت خاورمیانه100560915111178034 -

1395/03/29

200,000,000,000

20

5,479,152,631

0

5,479,152,631

219,178,082

30,054,644,811

بلندمدت خاورمیانه100560915111178049 -

1395/04/01

5,000,000,000

20

1,369,788,158

0

1,369,788,158

0

30,425,792,352

کوتاه مدت نزد بانک خاور میانه100510810707071156-

1394/01/31

1,075,804,338,660

21

39,516,095,697

بانک ملی -کوتاه مدت 0221608360003

1395/09/07

512,053,367

10

14,739,043

بانک ملی -بلند مدت 0413903277004

1395/09/07

400,000,000,000

22

22,416,944,018

0
0
0

39,516,095,697

26,398,859,928

55,885,390,478

بانک رفاه کارگران -کوتاه مدت 208023240

1395/09/28

284,211,157,976

22

70,465,209,657

بانک سپه  -کوتاه مدت 2000305234603

1395/10/15

اوراق لیزینگ رایان سایپا

1395/03/25

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1395/12/24

هزینه برگشت سود

14,739,043

0

13,416,632

22,416,944,018

0

27,221,630,599

70,465,209,657

0

18,916,471,597

4,005,000,845

10

98,909,002

0
0

98,909,002

0

57,244,720

15,372,803,123

22

0

0

0

47,687,069

245,039,523

139,368,012,813

0

139,368,012,813

54,582,424,672

190,479,575,473

1,985,184,551,136

11

صندوق سرمایه گذار ی مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 11خرداد ماه 1131

-18

سایر درآمدها
سایر درآمدها به شرح جدول زیر میباشد:
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله

منتهی به 1396/03/31

منتهی به 1395/03/31

منتهی به 1395/12/30

ریال

ریال

ریال

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

47,904,874

220,133,348

281,813,867

تعدی کارمزد کارگزاری

54,444,025

0

808599627

0

0

110000

102,348,899

220,133,348

1,090,523,494

تخفیو افتتاح حساب بانک ملت

 -33هزینه کارمزد ارکان صندوق
هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله

منتهی به 1396/03/31

منتهی به 1395/03/31

منتهی به 1395/12/30

ریال

ریال

ریال

هزینه کارمزد مدیر

1,923,505,977

2,322,270,504

12,120,944,068

هزینه کارمزد متولی

101,702,202

64,884,298

317,889,722

1,917,098,750

2,319,357,494

12,114,387,064

25,479,489

25,479,489

100,274,118

3,967,786,418

4,731,991,785

24,653,494,972

هزینه کارمزد ضامن نقدشوندگی
هزینه حق الزحمه حسابرس

14

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 13اسفندماه 1135

-21

سایر هزینهها

سایر هزینههای اداری به شرح زیر میباشد:

دور مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله

منتهی به 1396/03/31

منتهی به 1395/03/31

منتهی به 1395/12/30

ریال

ریال

386,043

386,043

1,519,266

هزینه نرم افزار و سایت

77,190,000

108,767,796

246,062,856

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

6,763,623

424,636,685

437,105,334

هزینه تصفیه

1,409,811,295

1,119,339,094

5,710,293,863

هزینه معامالت

0

هزینه تأسیا

هزینه خدمات بانکی
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0

308,000

365,038,509

200,016

1,494,458,961

2,018,168,127

6,395,181,335

تعدیالت
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله

منتهی به 1396/03/31

منتهی به 1395/03/31

منتهی به 1395/12/30

ریال

ریال

ریال

تعدیالت ناشی از ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

148,150,181,485

104,073,589,595

141,061,869,306

تعدیالت ناشی از ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

)(57,196,503,573

)( 17,617,208,872

)( 45,340,108,162

90,953,677,912

86,456,380,723

95,721,761,144

 -23-3تعدیالت ناشی از ارزشگذاری صدور واحدهای عادی بابت فروش واحدهای سرمایهگذاری به سرمایهگذاران بیش از قیمت اسمی هر واحد میباشد.
 -23-2تعدیالت ناشی از ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی بابت بازخرید واحدهای سرمایهگذاری از سرمایهگذاران بیش از قیمت اسمی هر واحد میباشد.

 -22تعهدات سرمایهای و بدهیهای احتمالی
 -22-3تعهدات سرمایهای:
در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایهای میباشد.
 -22-2بدهیهای احتمالی:
در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه بدهی احتمالی میباشد.
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 -23سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی به شرح جدول زیر قاب تفکیک میباشد.

1396/03/31
نو واحدهای

تعداد واحدهای

اشخاص وابسته

نام

نو وابستگی

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

1395/12/30

1395/03/31
تعداد واحدهای
درصد تملک

سرمایه گذاری

تعداد واحدهای
درصد تملک

سرمایه گذاری

درصد تملک

مدیر صندوق

کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر صندوق

ممتاز

3,000

0.056

3,000

0.060

3,000

0.056

ضامن نقد شوندگی

بانک خاورمیانه

ضامن صندوق

ممتاز

7,000

0.132

7,000

0.140

7,000

0.132

ضامن نقد شوندگی

بانک خاورمیانه

ضامن صندوق

عادی

0

0.000

200,255

4.016

14,976

3.765

مدیر صندوق

علیرضا قنبرعباسی

مدیرعام کارگزاری

عادی

0

0.000

4,500

0.090

26,522

0.499

مدیریت سرمایه گذاری

داریوش روزبهانه

مدیر سرمایه گذاری

عادی

1,622

0.030

520

0.012

1,289

0.160

مدیریت سرمایه گذاری

مجتبی زار فر

مدیر سرمایه گذاری

عادی

50

0.001

254

0.001

50

0.001

مدیریت سرمایه گذاری

مهدی باکبان

مدیر سرمایه گذاری

عادی

353

0.007

50

0.001

360

0.011

12,025

0.226

4.321

53,197

4.624
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 -24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی یکساله منتهی

منتهی به 1395/03/31

به 1395/12/30

مانده طلا (بدهی) -ریال

مانده طلا (بدهی) -ریال

مانده طلا (بدهی) -ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31
نو وابستگی

موضو معامله

ضامن
مدیر

سپرده بانکی و اوراق مشارکت

-25

خرید و فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

ارزش معامله

تاریخ معامله

بدهکار -ریال

بستانکار -ریال

0

0

2,457,002,891,392

2,462,906,908,598

متعدد طی سال

0

متعدد طی سال

)( 5,904,017,206

545,573,510,157
112,875,397,729

0
)( 4,338,046,780

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصنویا صنورتهنای منالی اتفناق افتناده و مسنتلزم تعندی اقنالم صنورتهنای منالی و ینا افشنا در یادداشنتهنای همنراه بنوده

وجود نداشته است.
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