صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت خالص داراییها
در تاریخ  03آذر ماه 9014

4931/93/99

یادداشت

ریال

دارایيها:
سرمایهگذاري در سپرده بانكي
سرمایهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عليالحساب
سایر دارایيها
جمع دارایيها

5
6
0

436,499,011,641
4,551,994,449,941
441,919,111
4,051,146,111,151

بدهيها:
بدهي به سرمایهگذاران
بدهي به اركان صندوق
سایر حسابهاي پرداختني و ذخایر

1
3
49

جمع بدهيها
خالص دارایيها

44

خالص دارایيهاي هر واحد سرمایهگذاري

91,695,159,641
1,119,699
1,411,114,341
96,059,043,411
4,040,165,515,016
4,999,999

يادداشت هاي توضيحي همراه ،جزء الينفك صورت هاي مالي مي باشد.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذر ماه 9014
دوره مالي
شش ماه و  19روزه منتهي به

یادداشت

4931/93/99
ریال
درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب
سایر درآمدها
جمع درآمد ها
هزينه ها:
هزینه هاي كارمزد اركان
سایر هزینهها
جمع هزینه ها
سود خالص

41
49
41
45

196.411.191
1,661,551,151
449,616,904,411
144,191
449.054.500.911

46
40

9,199,633,519
4.900.110.436
5.400.316.003
99
491,509,699,163

4

بازده میانگین سرمایهگذاري
بازده سرمایهگذاري پایان دوره

%49

1

%3.4

صورت گردش خالص دارایيها
یادداشت

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) اول دوره مالي
واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده طي دوره مالي
واحدهاي سرمایه گذاري ابطال شده طي دوره مالي
سود خالص دوره مالي
تعدیالت
سود تقسیمي واحدهاي صادر شده

41

دوره مالي شش ماه و  19روزه منتهي به
4931/93/99
تعداد واحدهاي
سرمایه گذاري

ریال

9

9

4.309.111

4,309,111,999,999
)(159,906,999,999
491,509,699,163
10,196,410,660
159,906,999,999
() 455,149,151,149
91797141717271721
Bottom
)of Form

)(159.906
917971411

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) پایان دوره

يادداشت هاي توضيحي همراه ،جزء الينفك صورت هاي مالي مي باشد.

سود خالص

4

-

بازده میانگین سرمایه گذاري=

1

-

بازده سرمایه گذاري پایان دوره =

میانگین موزون)ریال( وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشي از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سود)زیان( خالص

خالص دارایي هاي پایان دوره

0

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاريخچه فعالیت
صننندوق سننرمایه گننذاري مفننترر افننق كننارگزاري بانننخ خاورمیانننه در تنناری  4931/99/40تحننت شننماره  44991بننا
دریافت مجوز از سازمان بنور

و اوراق بهنادار (سن ا) بنه عننوان صنندوق سنرمایه گنذاري مو نو بنند  19مناده  4قنانون بنازار

اوراق بهننادار مبننوب آذر منناه سننال  , 4911فعالیننت خننود را آکنناز كننردد ایننن صننندوق بننا شننماره  96495و شناسننه ملنني
 41991305319در تاری  4931/99/44ننزد مرجنع ث نت شنركتهنا و مسسسنات کینر تجناري تهنران بنه ث نت رسنیده اسنتد
عملكننرد ایننن صننندوق بننر اسننا

مفنناد اساسنننامه و امیدنامننه و در مننارموب قننوانین و مقننررات مربوطننه اسننتد فعالیننت ایننن

صندوق تحت نظنارت سن ا انجناد شنده و متنولي صنندوق نینز بنه طنور مسنتمر فعالینت آن را زینر نظنر داردد هند از تفنكی
ایننن صننندوق ,جمننع آوري سننرمایه از سننرمایهگننذاران و تفننكی سن دي از داراینني هنناي مننالي و منندیریت ایننن سن د اسننتد بننا
توجه به پذیرش ریسنخ منورد ق نول ,تنالش منيشنود بیفنترین بنازدهي ممكنن نبنیا سنرمایهگنذاران گنرددد بنراي نین بنه
ایننن هنند  ,صننندوق در اوراق بهننادار ( اوراق مفنناركت ,اوراق صننكور ,اوراق بهننادار رهننني ,تعهنند پننذیرهنویسنني ,گننواهي
سننپرده بننانكي و ددد) سننرمایهگننذاري مننينماینندد سننرمایه گننذاران در ازاي سننرمایه گننذاري در ایننن صننندوق گننواهي سننرمایه
گذاري دریافت مني كننندد صندور واحند سنرمایه گنذاري و ابطنال آنهنا بنر اسنا
امن صندوق پرداخنت وجنوه سنرمایهگنذاران را حنداكرر  0روز پن

ارزش خنالص دارایني هنا صنورت مني گینردد

از اراینه درخواسنت ابطنال را نمانت كنرده اسنتد مندت

فعالیننت صننندوق بننه موجننا منناده ( )5اساسنننامه 9 ,سننال اسننتد مركننز اصننلي صننندوق تهننران بلننوار آفریقننا ,خیابننان شننهید
دستگردي (ظفر) ,پالر  100واقع شده و صندوق داراي  1شع ه در تهران و  1شع ه در شهرستان استد
 -1-2اطالع رسانی
كلینننه اطالعنننات منننرت ی بنننا فعالینننت صنننندوق سنننرمایهگنننذاري مفنننترر افنننق كنننارگزاري باننننخ خاورمیاننننه
مطنننننننابق بنننننننا مننننننناده  53اساسننننننننامه در تارنمننننننناي صنننننننندوق سنننننننرمایهگنننننننذاري بنننننننه آدر
 http://pyfs.rhbroker.com/index.doدرج گردیده استد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

 -2ارکان صندوق سرمايهگذاری
صندوق سرمایه گذاري مفترر افق كارگزاري بانخ خاورمیانه از اركان زیر تفكی شده است:
 -2-1مجمع صندوق:
مجمع صندو ق بنا حونور دارنندگان حنداق نبنو بعنالوه ینخ از كن واحندهاي سنرمایهگنذاري ممتناز داراي حنق ر ي
صندوق تفكی شده و رسمیت ميیابدد
در تنناری ترازنامننه دارننندگان واحنند هنناي سننرمایه گننذاري ممتننازي كننه داراي حننق راي بننوده اننند شننام اشن ا

زیننر

است :
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

9

كارگزاري بانخ خاورمیانه (سهامي خا )

0333

03

2

بانخ خاورمیانه (سهامي عاد)

7333

73

ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

 -2-2مدير صندوق:
منندیر صننندوق ,شننركت كننارگزاري بانننخ خاورمیانننه (سننهامي خننا ) اسننت كننه در تنناری  4901/41/40بننا شننمار
ث ت  419145با سرمایه اولیه یكبند میلینون رینال و بنا نناد شنركت كنارگزاري سنهاد پوینا (سنهامي خنا ) ننزد مرجنع ث نت
شننركتهنناي اسننتان تهننران بننه ث ننت رسننیده و در تنناری  4931/95/14پیننرو تیییننر مالكیننت بننه شننركت كننارگزاري بانننخ
خاورمیانه (سهامي خا ) تییینر نناد دادد نفناني مندیر ع نارت اسنت از بلنوار آفریقنا ,خیابنان شنهید دسنتگردي (ظفنر) ,پنالر
100
 -2-3متولی صندوق:
متننولي صننندوق ,شننركت س ن دگرداني نننوین نگننر آسننیا اسننت كننه در تنناری  4939/91/10بننه شننماره ث ننت 169611
نننزد مرجننع ث ننت شننركتهنناي شهرسننتان تهننران بننه ث ننت رسننیده اسننتد نفنناني متننولي ع ارتسننت از تهننران ,بلننوار میردامنناد,
روبروي بانخ مركزي ,برج رز میرداماد ,ط قه  ,1واحد 199د
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

 -2-4ضامن نقدشوندگی صندوق:
ننامن نقدشننوندگي صننندوق ,شننركت بانننخ خاورمیانننه اسننت كننه در تنناری  4934/90/19بننه شننماره ث ننت 199305
نننزد مرجننع ث ننت شننركتهنناي شهرسننتان تهننران بننه ث ننت رسننیده اسننتد نفنناني ننامن نقدشننوندگي ع ارتسننت از تهننران,
خیابان احمدقبیر (ب ارست) ,ن ش خیابان پنجم ,پالر 1د
 -2-5حسابرس صندوق:
حسنننابر

صنننندوق ,موسسنننه حسابرسننني سننن ن حنننق اسنننت كنننه در تننناری  4914/49/99بنننه شنننماره

ث نننننت  41139ننننننزد مرجنننننع ث نننننت شنننننركتهننننناي شهرسنننننتان تهنننننران بنننننه ث نننننت رسنننننیده اسنننننتد
نفاني حسابر  :تهران ,میدان آرژانتین ,ابتداي بزرگراه آفریقا ,پالر  ,41واحدهاي  1و  ,9ط قه اولد

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهاي مالي صندوق اساساً بر م ناي ارزشهاي جاري در پایان دوره مالي تهیه شده است د

 -4خالصه اهم رويههای حسابداری
 -4-1سرمايهگذاریها
سرمایهگذاري در اوراق بهنادار شنام اننوا اوراق بهنادار بنا درآمند ثابنت در هنگناد تحبنی بنه بهناي تمناد شنده ث نت
و در اننندازهگیننريهنناي بعنندي بننه خننالص ارزش فننروش ( خننالص ارزش فننروش سننهاد ع ارتسننت از ارزش بننازار سننهاد در پایننان
روز منهنناي كننارمزد معننامالت و مالیننات فننروش سننهاد) ط ننق دسننتورالعم " نحننو تعینین قیمننت خرینند و فننروش اوراق بهننادار
در صندوقهاي سرمایهگذاري" مبوب  4916/44/99هیأت مدیره سازمان بور

و اوراق بهادار اندازهگیري ميشودد

كارمزد خرید ورقه مفاركت – ارزش ورقه مفاركت در پایان روز = قیمت خرید اوراق مفاركت در پایان روز
سایر كسورات قانوني ارزش ورقه مفاركت – كارمزد فروش ورقه مفاركت در پایان روز= قیمت فروش ورقه مفاركت در پایان روز
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014
 -4-1-1سننرمایهگننذاري در اوراق بهننادار پذیرفتننه شننده دربننور  :خننالص ارزش فننروش اوراق بهننادار بورسنني در هننر
روز با كسر كارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاس ه ميگرددد
 -4-1-2سنننرمایهگنننذاري در اوراق مفننناركت کینننر بورسننني و گنننواهي سنننپرده بنننانكي :خنننالص ارزش فنننروش اوراق
مفاركت کیر بورسي و گواهي سپرده بانكي در هر روز مطابق سازوكار بازخرید آنها توسی امن,تعیین ميشودد

 -4-2درآمد حاصل از سرمايهگذاریها :
 -4-2-1سننود سننپرده بننانكي و اوراق بننا درآمنند ثابننت یننا علننيالحسنناب :سننود توننمین شننده اوراق بهننادار بننا درآمنند
ثابت ,سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي بنر اسنا

مندت زمنان و بنا توجنه بنه ماننده اصن سنرمایهگنذاري شناسنایي منيشنودد

همچنین سود سپرده بنانكي بنه طنور روزاننه بنا توجنه بنه كمتنرین ماننده وجنوه در حسناب سنپرده و ننر سنود علنيالحسناب
محاس ن ه مننيگننرددد م لننا محاس ن ه شننده سننود اوراق بهننادار بننا درامنند ثابننت یننا علننيالحسنناب  ,سننپرده و گننواهي سننپرده بننا
استفاده از نر سود همان اوراق و با در نظر گنرفتن مندت بناقي ماننده تنا دریافنت سنود ,بنا همنان ننر ق لني تنزین شنده و در
حسابهاي صندوق سرمایهگذاري منعك

ميشودد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هزینه سرمایهگذاري در صندوق بنه دو ب نش تقسنیم منيشنود ب فني از اینن هزیننههنا از محن داراینيهناي صنندوق
پرداخننت مننيشننود و بننه همننین دلین ارزش خننالص دارایننيهنناي صننندوق كنناش مننيیابنند و ب ننش دیگننري از ایننن هزینننههننا
مستقیماً از از سرمایهگذاران اخذ ميشودد
آن قسمت از هزیننههناي قابن پرداخنت از محن داراینيهناي صنندوق كنه از ق ن قابن پنیشبینني اسنت بنه صنورت
روزانه و به شرح جدول زیر محاس ه و در حسابها ث ت ميشود:
عنوان هزینه
هزینههاي تأسی

(شام ت لیا

پذیره نویسي)

هزینههاي برگزاري مجامع
صندوق

شرح نحو محاس ه هزینه
حداكرر  5میلیون ریال با ارائه مدارر مر ته و تبویا مجمع صندوق
حداكرر تا م لا  49میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یخ سال مالي با ارائه مدارر مر ته با تبویا مجمع صندوق
ساالنه بیست و پنج در ده هزار ( ) 9.9915از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملخ صندوق و یخ در ده هزار از تفاوت روزانۀ سود

كارمزد مدیر

عليالحساب دریافتي ناشي از سپردهگذاري در گواهي سپرده یا حسابهاي سرمایهگذاري بانخها یا مسسسات مالي و اعت اري ایراني نس ت به
باالترین سود عليالحساب دریافتي همان نو سپرده در زمان افتتاح سپردهد*

كارمزد متولي

ساالنه دو در ده هزار ( )9.991از متوسی روزانۀ ارزش خالص دارایيهاي صندوق ,كه حداق  159و حداكرر  999میلیون ریال خواهد بودد*
ساالنه بیست و پنج در ده هزار ( )9.9915از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملخ صندوق و یخ در ده هزار از تفاوت روزانۀ سود

كارمزد امن نقدشوندگي

عليالحساب دریافتني ناشي از سپردهگذاري در گواهي سپرده یا حسابهاي سرمایهگذاري بانخها یا مسسسات مالي و اعت اري نس ت به باالترین
سود عليالحساب دریافتني همان نو سپرده در زمان افتتاح سپردهد*

حق الزحمه حسابر
حقالزحمه و كارمزد تبفیۀ
مدیرصندوق
حق پذیرش و عوویت در
كانونها

ساالنه م لا ثابت  499میلیون ریال
معادل ( %9/9سه در هزار  )9.999خالص ارزش روز دارایيهاي صندوق در آکاز دور اولیه تبفیه ميباشدد**
معادل م لا تعیین شده توسی كانونهاي مذكور ,مفروط بر اینكه عوویت در این كانونها ط ق مقررات اج اري باشد یا عوویت به تبویا
مجمع صندوق برسدد***

هزینههاي دسترسي به نردافزار,

هزینهي دسترسي به نردافزار صندوق ,نبا و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پفتی اني آنها ساالنه تا سقو  159میلیون ریال با ارائه مدارر

تارنما و خدمات پفتی اني آنها

مر ته و با تبویا مجمع صندوق****

* كننارمزد منندیر ,متننولي و ننامن نقدشننوندگي روزانننه بننر اسننا
دریافتني سپردههاي بانكي در روز ق

محاس ه ميشودد اش ا

ارزش اوراق بهننادار یننا خننالص ارزش دارایننيهنناي روز كنناري ق ن و سننود علننيالحسنناب
یاد شده كارمزدي بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نميكنندد

8

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

** به منظنور توزینع كنارمزد تبنفیه بنین تمناد سنرمایهگنذاران در طنول عمنر صنندوق روزاننه برابنر

9 999
965

نربدر خنالص ارزش داراینيهناي صنندوق

در پایان روز ق  ,در حسابها ذخیره ميشودد  ,nبرابنر اسنت بنا  5ینا طنول عمنر صنندوق بنه سنال هركنداد كمتنر باشندد هنر زمنان ذخینر صنندوق بنه
سه در هزار ارزش خالص داراینيهناي صنندوق بنا ننر روزهناي ق ن از سنر رسنید ,محاسن ۀ ذخینر تبنفیه و ث نت آن در حسنابهناي صنندوق متوقنو
مي شودد هرگناه در روزهناي بعند از توقنو محاسن ۀ یناد شنده در اثنر افنزایش قیمنت دارایني هنا ,ذخینر ث نت شنده كفاینت نكنند ,امنر ذخینرهسنازي بنه
شرح یاد شده ادامه ميیابدد
*** مجمو هزینههاي حق پذیرش و عوویت در كانونها حداكرر برابر با  5میلیون ریال استد
**** هزینننههنناي دسترسنني بننه نننردافننزار ,تارنمننا و خنندمات پفننتی اني پ ن

از تبننویا مجمننع از مح ن دارایننيهنناي صننندوق قاب ن پرداخننت اسننت و

توسی مدیر در حسابهاي صندوق ث ت شده و به طور روزانه مستهلخ یا ذخیره ميشودد
هزینههایي كه باید توسی سرمایهگذار پرداخت شود ع ارتند از:
عنوان هزینه
کارمزد صدور

دریافت کننده

شرح هزینه

مدیر ث ت

ندارد
الو) ب ش ثابت:

مدیر ث ت

م لا  19.999ریال براي ابطال هر گواهي سرمایهگذاري
ب) ب ش متییر:
کارمزد ابطال

عالوه بر م لا بند (الو) م الا زیر:
درصورتيكه تاری ابطال كمتر از  9روز با تاری صدور گواهي سرمایهگذاري فاصله داشته باشد ,در صورت
ایجاد سود براي سرمایهگذار ,تنها اص

م لا سرمایهگذاري به سرمایهگذار بازگردانده خواهد شد و سود

صندوق

سرمایهگذاري به آن تعلق ن واهد گرفتد

 -4-4صدور و ابطال واحدهای سرمايهگذاری
سننرمایۀ صننندوق (تعننداد واحنندهاي سننرمایهگننذاري صننندوق نننزد سننرمایهگننذار) ,از طریننق صنندور واحنندهاي سننرمایه-
گذاري عادي افنزایش و از طرینق ابطنال آنهنا كناهش منيیابندد صندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذراري عنادي بنه تقا ناي
سرمایهگذاران و بر اسا

اساسنامه بنه قیمنتهناي معینني صنورت منيپنذیردد هرگناه در اثنر صندور واحندهاي سنرمایهگنذاري,

حداكرر تعنداد واحندهاي سنرمایهگنذاري مجناز صنندوق ننزد سنرمایهگذار(منذكور در ب نش  44امیدنامنه) تنأمین شنود ,صندور
واحدهاي سنرمایهگنذاري متوقنو خواهند شندد بنراي صندور ینخ واحند سنرمایهگنذاري بنه نناد سنرمایهگنذار ,وي بایند قیمنت
صنندور واحنند سننرمایهگننذاري در پایننان روز درخواسننت را بننه عننالوه كننارمزد صنندور ,بننه حسنناب صننندوق واریننز كننند و مراح ن
پیشبیني شده ط نق روینۀ پنذیرهنویسني ,صندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري را كنه در تارنمناي صنندوق منتفنر شنده,
طني نماینندد در عننین حننال نامن نقدشننوندگي نیننز مننيتوانند صنندور واحنندهاي سننرمایهگنذاري را پن
هر زمان متوقو نمایدد

1

از تفننكی صننندوق در
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 -4-5تعديالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
ایننن تعنندیالت بننه دلی ن تفنناوت در نحننوه محاس ن ه قیمننت صنندور و ابطننال واحنندهاي سننرمایهگننذاري ایجنناد مننيشننودد
بننراي محاسنن ه قیمننت صنندور واحنندهاي سننرمایهگننذاري كننارمزد پرداختنني بابننت تحبننی داراینني مننالي بننه ارزش خرینند
دارایيهاي مالي ا افه منيشنودد همچننین بنراي محاسن ه قیمنت ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري كنارمزد معنامالت و مالینات
از قیمت فنروش داراینيهناي صنندوق سنرمایهگنذاري كسنر منيگنرددد بنر ط نق مناده ( )45اساسننامه صنندوق قیمنت ابطنال
واحندهاي سننرمایهگنذاري بننا خننالص ارزش روز واحندهاي سننرمایهگننذاري برابنر اسننتد بنه دلین آنكننه داراینيهنناي صننندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازهگینري و ارائنه مني شنود لنذا تفناوت قیمنت صندور و ابطنال واحندهاي سنرمایهگنذاري تحنت عننوان
تعدیالت ناشي از قیمت صدور و ابطال منعك

ميشودد

 – 4-6حداقل و حداکثر واحدهای سرمايهگذاری
حنداق تعنداد واحنندهاي سنرمایهگنذاري نننزد سنرمایهگنذاران (ممتنناز و عنادي) كنه بننراي شنرو دوره فعالینت ننرورت
دارد برابننر بننا  59.999واحنند سننرمایهگننذاري اسننتد صننندوق در طننول دور فعالیننت خننود ملننزد بننه رعایننت حننداق مننذكور
نیستد صندوق در هر زمنان حنداكرر تنا تعنداد  599.999واحند سنرمایه گنذاري (ممتناز و عنادي) خواهند داشنتد بنا توجنه بنه
اینكننه تعننداد واحنندهاي سننرمایهگننذاري ممتنناز بننه تعننداد  49.999واحنند ثابننت اسننت ,بنننابراین صننندوق در هننر زمننان حننداكرر
تعننداد  139.999واحنند سننرمایهگننذاري عننادي نننزد سننرمایهگننذاران خواهنند داشننتد موننافاً بننر اسننا
مننور  4931/90/13سننازمان بننور

نامننۀ شننمار 411/591

و اوراق بهننادار سننقو واحنندهاي سننرمایهگننذاري صننندوق از  599.999واحنند بننه

 1.999.999واحد از تاری صورتجلسۀ مجمع مور  4931/96/93تیییر یافتد
 -4-7بدهی به ارکان صندوق
با توجنه بنه ت بنره  9مناده  51اساسننامه ,كنارمزد تحقنق یافتنه مندیر ,متنولي ,نامن نقدشنوندگي هنر سنه مناه ینخ
بننار تننا سننقو  39درصنند قاب ن پرداخننت اسننتد بنناقيمانننده كننارمزد اركننان بننه عنننوان تعهنند صننندوق بننه اركننان در حسننابهننا
منعك

ميشودد
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 -5سرمايه گذاری در سپرده بانکی
سرمایهگذاري در سپرده بانكي به شرح زیر مي باشد:
4931/93/99

ناد بانخ

نو سپرده

تاری سپرده
گذاري

تاری سر
رسید

بانخ خاور میانه

كوتاه مدت
روزشمار

4931/91/45

-

نر سود

م لا

درصد

ریال

11

436,499,011,641

 -6سرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علیالحساب
سرمایهگذاري در اوراق با درآمد ثابت به شرح زیراست:
شرح

4931/93/99

یادداشت

اوراق مفاركت کیر بورسي و کیر فرابورسي

6-4

130,964,014,511

اوراق مفاركت بورسي یا فرابورسي

6-1

541,661,163,159

اوراق اجاره

6-9

411,106,164,314
4,551,994,449,941

99

درصد به ك دارایي
درصد
44/1
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 -1-9سرمایه گذاري در اوراق مفاركت کیر بورسي و کیرفرابورسي به شرح زیر است:
4931/93/99

خالص ارزش فروش

درصد خالص
ارزش فروش
به ك دارایي ها

ریال

درصد

111,491,694,915

46.1%
3.1%

نر
سود

م لا اسمي

درصد

ریال

اوراق مفاركت مهار ساله طرح هاي عمراني انتفاعي دولت

4936/91/96

19

100,399,999,999

49,191,694,915

وزارت راه و شهرسازي مرحله سود 19 ,34

4935/41/96

19

463,119,999,999

1,043,111,936

401,433,111,936

اوراق مفاركت شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حم و نق كفور مرحله 1

4935/41/11

19

195,999,999,999

4,059,166,499

196,059,166,499

11.3%

111,919,999,999

41,614,014,511

130,964,014,511

54.4%

تاری سررسید

سود متعلقه
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 -1-2سرمایه گذاري در اوراق مفاركت فرابورسي به تفكیخ به شرح زیر است:
4931/93/99
تاری سررسید

ریال

درصد

494,444,010,994

5.1%
9.1%

نر سود

م لا اسمي

درصد

ریال

4930/49/14

14

36,561,699,999

1,510,410,994

مفاركت شهرداري مفهد 4931

4936/41/10

19

41,116,169,900

49,309,994

41,150,196,191

اوراق مفاركت شهرداري شیراز

4930/44/99

14

459,491,399,999

1,319,615,191

455,951,515,191

1.1%

متییر

193.431.599.010

1.116.643.366

111,914,419,996

49.1%

733109414101747

92104814371731

792111218111470

21122

شهرداري مفهد-4931لوتو

پارسیان

اسناد خزانه اسالمي مرحله اول

4931/41/19

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد خالص
ارزش فروش
به ك دارایي ها

 -1-0اوراق اجاره به تفكیخ ناشر به شرح زیر مي باشد:
4931/93/99
تاری سررسید

اجاره رایت  -1سه ماهه  11درصد

4930/41/41

نر
سود

م لا اسمي

درصد

ریال

11

416,961,610,939

سود متعلقه

4,390,191,511
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خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش
فروش
به ك دارایي ها

ریال

درصد

411,106,164,314

%1.1
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 -7ساير دارايیها
سننایر دارایننيهننا شننام آن ب ننش از م ننارج تأسننی

صننندوق و برگننزاري مجننامع مننيباشنند كننه تننا تنناری ترازنامننه

مستهلخ نفده و بنه عننوان دارایني بنه سنالهناي آتني منتقن منيشنودد بنر اسنا

مناده  90اساسننامه م نارج تأسنی

دوره فعالیننت صننندوق بننه صننورت روزانننه مسننتهلخ شننده و م ننارج برگننزاري مجننامع نیننز پ ن

طني

از تفننكی مجمننع از مح ن

دارایي هناي صنندوق پرداخنت و ظنر مندت یكسنال ینا تنا پاینان دوره فعالینت صنندوق هنر كنداد كمتنر باشند ,بطنور روزاننه
مسننتهلخ مننيشننودد در ایننن صننندوق منندت زمننان اسننتهالر م ننارج تأسننی

 9سننال و م ننارج برگننزاري مجننامع یننخ سننال

ميباشدد

4931/93/99

م ارج تاسی
م ارج نرد افزار و سایت

مانده در
ابتداي دوره

م ارج ا افه
شده طي
دوره

استهالر دوره مالي

مانده در پایان دوره
مالي

ریال

ریال

ریال

5,999,999

9

)( 399,611

ریال
1,963,951

159,999,999

9

)( 493,016,411

449,109,101

155,999,999

9

)( 419,656,006

441,919,111
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 -8بدهی به سرمايه گذاران
بدهي به سرمایه گذاران به شرح زیراست:
4931/93/99
ریال
بابت تتمه صدور واحد هاي صادره از سرمایه گذاري

4,903,909

سود پرداختني به سهامداران ممتاز (زمان تسویه )4931/49/94

413,119,999

سود پرداختني به سهامداران عادي (زمان تسویه )4931/49/94

91,141,591,511
91,695,159,641

 -9بدهی به ارکان صندوق
بدهي به اركان شام موارد زیر ميباشد:
4931/93/99
ریال
كارمزد پرداختني به كارگزاري بانخ خاورمیانه بابت صدور و ابطال

97

1,119,699

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

-11

ساير حسابهای پرداختنی و ذخاير
سایر حسابهاي پرداختني و ذخیره كارمزد اركان صندوق به شرح زیراست:
4931/93/99
ریال
69,319,011

حق الزحمه حسابر
كارمزد مدیر

4,590,111,649

كارمزد امن نقدشوندگي

4,515,110,945

كارمزد متولي

411,604,161

ذخیره كارمزد تبفیه

541,599,199

م ارج نردافزار و سایت

159,999,999
5,999,999

م ارج تأسی

1,411,114,341

-11خالص دارايی ها
خالص دارایيها در تاری ترازنامه به تفكیخ واحدهاي سرمایهگذاري عادي و ممتاز به شرح زیر است:
4931/93/99
تعداد

ریال

واحد هاي سرمایه گذاري ممتاز

49.999

3.333.330.193

واحد هاي سرمایه گذاري عادي

4.090.166

4.090.165.511.110

خالص دارایي ها (واحد هاي سرمایه گذاري) پایان دوره

4.040.166

4.040.165.515.016
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سود (زيان) فروش اوراق بهادار:

-12

سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
دوره مالي 6ماه و  19روز منتهي به4931/93/99
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

مالیات

سود (زیان)

اوراق مفاركت شهرداري مفهد 4931

15,191

61.914.699.999

()61.161.043.911

()45.699.999

9

90.119.341

اجاره رایت  -1سه ماهه  11درصد

411,999

411.411.953.199

()419.060.531.111

()45.699.999

9

931.164.946

141.599.653.199

()141.996.940.566

()94.199.999

9

196.411.191

 -13سود (زيان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
دوره مالي 6ماه و  19روز منتهي به 4931/93/99
ارزش بازار یا قیمت
تعدی شده

ارزش دفتري

كارمزد

مالیات

تیییر ارزش ها

سود /زیان

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

36,559

36,559,999,999

)( 36,105,109,999

()45.699.999

9

)( 411,153,199

)( 13,913,099

مفاركت شهرداري مفهد 4931

41,959

41,119,999,999

)( 41,111,119,119

()49.309.099

9

)( 31,990,611

)( 494,494,061

اوراق مفاركت شهرداري شیراز

459,999

451,119,143,315

)( 413,119,399,999

()45.699.999

9

)( 5,411,343,315

)( 115,999,999

اسناد خزانه اسالمي مرحله اول

151.336

111,901,990,091

)( 111,914,419,996

9

9

1,145,091,509

1,116,643,366

اجاره رایت  -1سه ماهه  11درصد

415.999

411,146,563,434

)( 416,114,595,109

()45.699.999

9

)( 4,111,963,060

190,969,351

656,491,916,111

)(613,949,613,516

()69.009.099

9

)(1,961,951,411

1.661.551.151

تعداد

اوراق مفاركت شهرداري مفهد
 -4931لوتو

پارسیان
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014
-14

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علیالحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شام سود اوراق مفاركت و سپرده بانكي به شرح زیر تفكیخ مي گردد:

یادداشت

دوره شش ماه و 19
روزه منتهي به
4931/93/99
ریال

اوراق مفاركت

41-4

19.910.590.615

سود اوراق اجاره

41-1

46.613.551.414

سود سپرده بانكي

41-9

3,691,305,951
449,616,904,411
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

 -14-1سود اوراق مشارکت به شرح جدول زير می باشد:
دوره مالي شش ماه و  19روزه منتهي به 4931/93/99

اوراق مفاركت مهار ساله طرح هاي عمراني انتفاعي دولت
وزارت راه و شهرسازي مرحله سود 19 ,34
اوراق مفاركت شركت ساخت و توسعه زیربناهاي حم و
نقلوتوكفور مرحله
پارسیان 1مفهد 31

مفاركت شهرداري مفهد 4931
اوراق مفاركت شهرداري شیراز
اسناد خزانه اسالمي مرحله اول

تاری سرمایه
گذاري

تاری سررسید

ارزش اسمي

4931/99/19
4931/99/19
4931/99/19
4931/96/14
4931/91/41
4931/91/41
4931/93/94

4936/91/96
4935/41/96
4935/41/11
4930/49/14
4936/41/10
4930/44/99
4931/41/19

ریال
100,399,999,999
463,119,999,999
195,999,999,999
36,561,699,999
41,116,169,900
459,491,399,999
111,914,419,996

نر
سود

سود

درصد
*19
*19
*19
*14
*19
*14

11,116,511,016
46,439,591,011
91,194,114,319
6.143.104.139
4.509.013.300
9.394.906.101
9

11.393.344.395

4,915,514,919,049

هزینه برگفت سود

)( 551,901,169

)( 551,901,169

خالص سود اوراق

11,116,511,016
46,439,591,011
99,111,390,019
6,143,104,139
4,509,013,300
9,394,906,101
9
11,910,590,615

* صندوق سرمایه گذاري مفترر افق كارگزاري بانخ خاورمیانه ,قراردادهاي جداگانه با بازارگردان اوراق جهت نگهداري اوراق مذكور براي مدت مف ص اموا كرده به همین دلی سود شناسایي
شده از این اوراق بیفتر از نر كوپن اوارق ميباشدد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

 -14-2سود اوراق اجاره:
دوره مالي شش ماه و  19روزه منتهي به 4931/93/99

اجاره رایت  -1سه ماهه  11درصد

تاری سرمایه گذاري

تاری
سررسید

4931/96/91

4930/41/41

ارزش اسمي

نر سود

سود

ریال
416,961,610,939

درصد

ریال
46.613.551.414

*11

* صندوق سرمایه گذاري مفترر افق كارگزاري بانخ خاورمیانه ,قراردادهاي جداگانه با بازارگردان اوراق جهت نگهداري اوراق مذكور براي
مدت مف ص اموا كرده به همین دلی سود شناسایي شده از این اوراق بیفتر از نر كوپن اوارق ميباشدد

 -14-3سود سپرده بانکی به شرح زير می باشد:
دوره مالي شش ماه و  19روزه منتهي به 4931/93/99

كوتاه مدت بانخ خاور میانه

-15

تاری سرمایه
گذاري

تاری سررسید

م لا اسمي

نر
سود

4931/94/94

-

ریال
436,499,011,641

درصد
11

ساير درآمدها
سایر درآمدها به شرح جدول زیر مي باشد:
دوره مالي 6ماهه و 19
روزه منتهي به
4931/93/99
ریال

كارمزد ابطال واحدهاي سرمایه گذاري

144,191

23

سود
3,691,305,951

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014
-16

هزينه کارمزد ارکان صندوق
هزینه كارمزد اركان صندوق به شرح زیراست:
دوره مالي 6ماهه و 19
روزه منتهي به
4931/93/99
ریال
4,011,196,195
999,999,999
4,011,191,116
55,139,131
9.199.633.519

كارمزد مدیر
كارمزد متولي
كارمزد امن نقدشوندگي
حق الزحمه حسابر

 -17ساير هزينه ها
سایر هزینه هاي اداري به شرح زیر مي باشد:
دوره مالي 6ماهه و 19
روزه منتهي به
4931/93/99
ریال
116,191

هزینه تأسی
هزینه نرد افزار و سایت

411,413,441

هزینه معامالت اوراق مفاركت مفاركت انتفاعي دولت

459,016,549

هزینه معامالت اوراق مفاركت راه سود 19 , 34

449,593,549

هزینه معامالت اوراق مفاركت مفاركت حم و نق كفور 1

411,139,995

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

910,965,539

هزینه تبفیه

101,913,961
09,999

هزینه خدمات بانكي

4.900.110.436

جمع

29

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه 9014

تعديالت

-18

دوره مالي 6ماهه و 19
روزه منتهي به
4931/93/99
تعدیالت ناشي از ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي

ریال
54,163,919,993

تعدیالت ناشي از ارزشگذاري ابطال واحدهاي عادي

( )1,991,395,911

10,196,410,660

تعهدات سرمايهای و بدهی های احتمالی

-19

در تاری ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمایهاي و بدهي احتمالي ميباشدد

سرمايه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق

-21

سرمایه گذاري اركان و اش ا

وابسته به آن ها طي دوره مالي به شرح جدول زیر قاب تفكیخ ميباشد.
4931/93/99

ناد

نو وابستگي

نو واحدهاي
سرمایه گذاري

تعداد واحدهاي
سرمایه گذاري

درصد تملخ

مدیر صندوق

كارگزاري بانخ خاورمیانه

مدیر صندوق

ممتاز

9.999

%9.40

امن نقد شوندگي

بانخ خاورمیانه

امن صندوق

ممتاز

0.999

%9.1

مدیریت سرمایه گذاري

داریوش روزبهانه

مدیر سرمایه گذاري

عادي

613

%9.91

مدیریت سرمایه گذاري

مجت ي زار فر

مدیر سرمایه گذاري

عادي

59

%9.999

مدیریت سرمایه گذاري

مهدي باک ان

مدیر سرمایه گذاري

عادي

59

%9.999

49.013

%9.61

اش ا

وابسته

22

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی شش ماه و  23روزه منتهی به  03آذرماه9014

معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

-21

دوره مالي شش ماه و  19روز منتهي به 4931/93/99
طر معامله

نو
وابستگي

مو و معامله

بانخ خاورمیانه(سهامي عاد)

امن

سپرده بانكي

بانخ خاورمیانه(سهامي عاد)

امن

اوراق مفاركت بانكي

كارگزاري بانخ خاورمیانه

مدیر

كارگزاري بانخ خاورمیانه

مدیر

-22

شرح معامله
ارزش معامله
1,311,410,913,316
4,994,699,999,999

خرید و فروش اوراق بهادار
با درآمد ثابت
كارمزد مدیریت و سود
واحدهاي سرمایه گذاري

4,931,055,419,916
1,146,330,143

تاری معامله

مانده طلا (بدهي)-
ریال

متعدد طي دوره
433.119.139.599
متعدد طي دوره
متعدد طي دوره

4.519.631.149

متعدد طي دوره

رويدادهای بعد از تاريخ ترازنامه
رویندادهایي كنه در دوره بعند از تناری ترازنامنه تنا تناری تبنویا صنورت هناي منالي اتفناق افتناده و مسنتلزد تعندی

اقالد صورت هاي مالي و یا اففا در یادداشت هاي همراه بوده وجود نداشته استد
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