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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت خالص داراییها
در تاریخ  31شهریور ماه 1394

1394/06/31

یادداشت

(ریال)

داراییهای:
سرمایهگذاری در سپرده بانكی
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سایر داراییها
جمع داراییها

5
6
7

6,241,533,286
1,051,818,318,664
176.397.684
1,058,236,249,634

بدهیهای:
بدهی به سرمایهگذاران
بدهی به ارکان صندوق

8
9
10

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

11

62,634,189,611
421,800
942.238.892
63.576.850.303
994,659,399,331
1,000,000

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 سه ماه و 15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
سه ماه و 15روز منتهی به

یادداشت

1394/06/31
ریال

درآمدها
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سود )زیان( تحقق نیافته اوراق بهادار
جمع درآمد ها:
هزینه ها
هزینه های کارمزد ارکان
سایر هزینهها
جمع هزینه ها:
سود خالص
1
بازده میانگین سرمایهگذاری
2
بازده سرمایهگذاری پایان دوره

12
13

24,653,516,031
238,002,910
24,891,518,941

14
15

1,194,549,523
580,769,508
1,775,319,031

23,116,199,910
8.70%
2.32%

صورت گردش خالص داراییها
یادداشت
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تعدیالت
سود تقسیمی واحدهای صادر شده
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

سه ماه و 15روز منتهی به 1394/06/31
تعداد

ریال

0

0

1,070,840

1.070.840.000.000

)(76,181

)(76.181.000.000
23,116,199,910
41.376.682.592

17

)(64.492.483.171
994,659

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

1

-

بازده میانگین سرمایه گذاری=

2

-

بازده سرمایه گذاری پایان دوره =

میانگین موزون)ریال( وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود)زیان( خالص
خالص دارایی های پایان دوره
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994,659,399,331

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 -1اطالعات کلی صندوق
 1-1تاریخچه فعالیت

صننندوق سننرمایه گننذاری مشننترک افننق کننارگزاری بانننک خاورمیانننه در تنناریخ  1394/03/17تحننت شننماره
 11338بننا دریافننت ماننوز از سننازمان بننورو و اوراق بهننادار (سن ا) بننه عنننوان صننندوق سننرمایه گننذاری مو ننو بننند
 20منناده  1قننانون بننازار اوراق بهننادار مرننوب آذر منناه سننال  , 1384فعالیننت خننود را آکنناز کننردد ایننن صننندوق بننا
شننماره  36105و شناسننه ملننی  14004975980در تنناریخ  1394/03/11نننزد مرجننع ث ننت شننرکتهننا و مسسسننات
کیر تااری تهران به ث نت رسنیده اسنتد عملكنرد اینن صنندوق بنر اسناو مفناد اساسننامه و امیدنامنه و در نار وب
قوانین و مقررات مربوطه استد فعالینت اینن صنندوق تحنت ن نارت سن ا انانا شنده و متنولی صنندوق نینز بنه طنور
مسننتمر فعالیننت آن را زیننر ن ننر داردد هنندا از تشننكین ایننن صننندوق ,جمننع آوری سننرمایه از سننرمایهگننذاران و
تشكین سن دی از داراینی هنای منالی و مندیریت اینن سن د اسنتد بنا توجنه بنه پنذیرش ریسنک منورد ق نول ,تنالش
میشود بیشترین بازدهی ممكنن نرنیس سنرمایه گنذاران گنرددد بنرای نینن بنه اینن هندا ,صنندوق در اوراق بهنادار (
اوراق مشننارکت ,اوراق صننكوک ,اوراق بهننادار رهنننی ,تعهنند پننذیرهنویسننی ,گننواهی سننپرده بننانكی و ددد) سننرمایهگننذاری
مننینماینندد سننرمایه گننذاران در ازای سننرمایه گننذاری در ایننن صننندوق گننواهی سننرمایه گننذاری دریافننت مننی کنننندد
صدور واحد سنرمایه گنذاری و ابطنال آنهنا بنر اسناو ارزش خنالص داراینی هنای صنورت منی گینردد نامن صنندوق
پرداخت وجوه سنرمایه گنذران حنداکرر  7روز پن

از اراینه درخواسنت ابطنال را نمانت کنرده اسنتد مندت فعالینت

صننندوق بننه موجننس منناده ( )5اساسنننامه 3 ,سننال اسننتد مرکننز اصننلی صننندوق تهننران خیابننان خرمشننهر ,خیابننان
شهید عربعلی ,ن ش کو ه  ,11پالک  1واقع شده و صندوق دارای  11شع ه استد
 1-2اطالع رسانی

کلیننه اطالعننات مننرت ب بننا فعالیننت صننندوق سننرمایهگننذاری مشننترک افننق کننارگزاری بانننک خاورمیانننه
مطننننننابق بننننننا منننننناده  59اساسنننننننامه در تارنمننننننای صننننننندوق سننننننرمایهگننننننذاری بننننننه آدرو
 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 سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه از ارکان زیر تشكین شده است:
مامننع صننندوق سننرمایهگننذاری ,از اجتمننا دارننندگان واحنندهای سننرمایهگننذاری ممتنناز تشننكین مننی شننودد
دارننندگان واحنندهای سننرمایهگننذاری ممتنناز بننه شننرطی کننه حننداقن  5درصنند از کننن واحنندهای ممتنناز را در اختیننار
داشته باشند ,از حق رأی در مامع برخوردارندد
در تنناریخ ترازنامننه دارننندگان واحنند هننای سننرمایه گننذاری ممتننازی کننه دارای حننق رای بننوده اننند شننامن
اشخاص زیر است :
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

1

کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

3000

30

2

بانک خاورمیانه (سهامی عا )

7000

70

ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

منندیر صننندوق ,شننرکت کننارگزاری بانننک خاورمیانننه (سننهامی خنناص) اسننت کننه در تنناریخ  1374/12/17بننا
شمارة ث ت  120215با سنرمایه اولینه یكرند میلینون رینال و بنا ننا شنرکت کنارگزاری سنها پوینا (سنهامی خناص)
نننزد مرجننع ث ننت شننرکتهننای اسننتان تهننران بننه ث ننت رسننیده و در تنناریخ  1392/05/21پیننرو تیییننر مالكیننت بننه
شرکت کنارگزاری باننک خاورمیاننه (سنهامی خناص) تییینر ننا دادد نشنانی مندیر ع نارت اسنت از خیابنان خرمشنهر,
خیابان شهید عربعلی ,ن ش کو ه  ,11پالک 1د
متننولی صننندوق ,شننرکت س ن دگردانی نننوین نگننر آسننیا اسننت کننه در تنناریخ  1393/08/27بننه شننماره ث ننت
 463624نزد مرجع ث ت شنرکت هنای شهرسنتان تهنران بنه ث نت رسنیده اسنتد نشنانی متنولی ع ارتسنت از تهنران,
بلوار میرداماد ,روبروی بانک مرکزی ,برج رز میرداماد ,ط قه  ,4واحد 403د
نامن صننندوق ,شننرکت بانننک خاورمیانننه اسننت کننه در تنناریخ  1391/07/20بننه شننماره ث ننت  430975نننزد
مرجننع ث ننت شننرکتهننای شهرسننتان تهننران بننه ث ننت رسننیده اسننتد نشننانی ننامن ع ارتسننت از تهننران ,خیابننان
احمدقریر (بخارست) ,ن ش خیابان پنام ,پالک 2د
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

حسننابرو صننندوق ,موسسننه حسابرسننی سننخن حننق اسننت کننه در تنناریخ  1381/10/30بننه شننماره
ث ننننت  14890نننننزد مرجننننع ث ننننت شننننرکتهننننای شهرسننننتان تهننننران بننننه ث ننننت رسننننیده اسننننتد
نشانی حسابرو :تهران ,میدان آرژانتین ,ابتدای بزرگراه آفریقا ,پالک  ,12واحد  2و 3د

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر م نای ارزشهای جاری در تاریخ گزارشگری تهیه شده است د

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها

سننرمایهگننذاری در اوراق بهننادار شننامن انننوا اوراق بهننادار بننا درآمنند ثابننت در هنگننا تحرننین بننه بهننای تمننا
شده ث نت و در انندازهگینری هنای بعندی بنه خنالص ارزش فنروش ط نق دسنتورالعمن" نحنوة تعینین قیمنت خریند و
فننروش اوراق بهننادار در صننندوقهننای سننرمایهگننذاری" مرننوب  1386/11/30هی ن ت منندیره سننازمان بننورو و اوراق
بهادار اندازهگیری میشودد
 -4-1-1سننرمایهگننذاری در اوراق مشننارکت کیننر بورسننی و گننواهی سننپرده بننانكی :خننالص ارزش فننروش اوراق
مشارکت کیر بورسنی و گنواهی سنپرده بنانكی در هنر روز مطنابق سنازوکار بازخریند آنهنا توسنب نامن,تعیین منی
شودد
-4-1-2سننرمایهگننذاری در اوراق بهننادار پذیرفتننه شننده دربننورو :خننالص ارزش فننروش اوراق بهننادار بورسننی
در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاس ه میگرددد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :

 4-2-1سننود سننپرده بننانكی و اوراق بننا درآمنند ثابننت :سننود ت ننمین شننده اوراق بهننادار بننا درآمنند ثابننت,
سپرده و گواهی های سنپرده بنانكی بنر اسناو مندت زمنان و بنا توجنه بنه ماننده اصنن سنرمایهگنذاری شناسنایی منی
شودد همچنین سود سپرده بانكی بنه طنور روزاننه بنا توجنه بنه کمتنرین ماننده وجنوه در حسناب سنپرده و ننر سنود
علیالحساب محاس ه می گنرددد م لنم محاسن ه شنده سنود اوراق بهنادار بنا درامند ثابنت  ,سنپرده و گنواهی سنپرده بنا
استفاده از نر سود همان اوراق و با در ن نر گنرفتن مندت بناقی ماننده تنا دریافنت سنود ,بنا همنان ننر ق لنی تنزینن
شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعك

میشودد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و کارمزد ترنفیه صنندوق سنرمایه گنذاری بنه صنورت روزاننه بنه شنر جندول زینر محاسن ه و در
حسابها ث ت میشودد
کارمزد ارکان

شرح نحوة محاسبه
ساالنه هن و ننه در هنزار ( )0.0049از ارزش روزانن اوراق بهنادار بنا درآمند ثابنت تحنت تملنک صنندوق و ینک در

مدیر

ده هننزار از تفنناوت روزانن سننود علننیالحسنناب دریننافتی ناشننی از سننپردهگننذاری در گننواهی سننپرده یننا حسننابهننای
سرمایهگذاری بانک ها یا مسسسنات منالی و اعت ناری ایراننی نسن ت بنه بناالترین سنود علنیالحسناب درینافتی همنان
نو سپرده در زمان افتتا سپردهد

متولی

سناالنه 0.2درصند از متوسنب روزانن ارزش خنالص داراینیهنای صننندوق ,کنه حنداقن  250و حنداکرر  300میلیننون
ریال خواهد بودد
ساالنه هن و ننه در هنزار ( ) 0.0049از ارزش روزانن اوراق بهنادار بنا درآمند ثابنت تحنت تملنک صنندوق و ینک در

ضامن نقدشوندگی

ده هننزار از تفنناوت روزانن سننود علننیالحسنناب دریننافتی ناشننی از سننپردهگننذاری در گننواهی سننپرده یننا حسننابهننای
سرمایهگذاری بانک ها یا مسسسنات منالی و اعت ناری ایراننی نسن ت بنه بناالترین سنود علنیالحسناب درینافتی همنان
نو سپرده در زمان افتتا سپردهد

حسابرس

ساالنه م لم ثابت  100میلیون ریال
معننادل  0/3درصنند ارزش خننالص دارایننیهننای صننندوق در آکنناز دورة اولیننه ترننفیه مننیباشنندد بننه من ننور توزیننع

کارمزد تصفیة صندوق

کننارمزد ترننفیه بننین تمننا سننرمایهگننذاران در طننول عمننر صننندوق روزانننه برابننر 0.003/n*365ننربدر خننالص
ارزش داراینیهنای صنندوق در پاینان روز ق نن در حسننابهنا ,ذخینره منیشنودد  ,nبرابننر اسنت بنا  5ینا طنول عمننر
صندوق به سال هر کدا کمتر باشندد هنر زمنان ذخینرة صنندوق بنه  0/3درصند ارزش خنالص داراینیهنای صنندوق

با نر های روز ق ن رسید ,محاس ذخیرة ترفیه و ث ت آن در حسابهای صندوق متوقف میشودد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 -4-4بدهی به ارکان صندوق

با توجه بنه ت رنره  3مناده  58اساسننامه ,کنارمزد مندیر ,متنولی ,نامن هنر سنه مناه ینک بنار تنا سنقف 90
درصنند قابننن پرداخننت اسننتد بنناقیمانننده کننارمزد ارکننان بننه عنننوان تعهنند صننندوق بننه ارکننان در حسننابهننا منننعك
میشودد
 -4-5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

ایننن تعنندیالت بننه دلیننن تفنناوت در نحننوه محاس ن قیمننت صنندور و ابطننال واحنندهای سننرمایهگننذاری ایانناد
میشنودد بنرای محاسن قیمنت صندور واحندهای سنرمایه گنذاری کنارمزد پرداختنی بابنت تحرنین داراینی منالی بنه
ارزش خرید داراییهای مالی ا افه میشودد
همچنننین بننرای محاسنن ه قیمننت ابطننال واحنندهای سننرمایهگننذاری کننارمزد معننامالت و مالیننات از قیمننت
فروش داراییهای مالی صندوق سرمایهگنذاری کسنر منیگنرددد ن نر بنه اینكنه بنر ط نق مناده  15اساسننامه صنندوق
های سنرمایهگنذاری قیمنت ابطنال واحندهای سنرمایهگنذاری برابنر بنا خنالص ارزش روز داراینیهنای صنندوق اسنتد
به دلین آنكه داراییهنای صنندوق در ترازنامنه بنه ارزش روز انندازهگینری و اراهنه منیشنود لنذا تفناوت قیمنت صندور
و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعك

9

میشودد

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 -5سرمایه گذاری در سپرده بانکی
سرمایهگذاری در سپرده بانكی به شر زیر می باشد:
1394/06/31

کوتاه مدت بانک خاور میانه

نو سپرده

تاریخ سپرده
گذاری

تاریخ سر
رسید

کوتاه مدت

1394/02/15

-

نر سود

م لم

درصد

ریال
6,241,533,286

22

 -6سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت به شر زیراست:
یادداشت

عنوان حساب

6-1
6-2
6-3

اوراق مشارکت کیر بورسی و کیر فرابورسی
اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
اوراق اجاره

1394/06/31
694,183,433,286
100,512.860.767
257,122,024,611
1,051,818,318,664

10

درصد به کن دارایی
درصد
0/588

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 6-1سرمایه گذاری در اوراق مشارکت کیر بورسی و کیرفرابورسی به شر زیر است:
1394/06/31

تاریخ سررسید

اوراق مشارکت هار ساله طر های عمرانی انتفاعی دولت
وزارت راه و شهرسازی مرحله سو 20 ,91

1396/08/06
1395/12/06

اوراق مشارکت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمن و نقن کشور مرحله 2

1395/12/22

خالص ارزش فروش

درصد خالص
ارزش فروش
به کن دارایی ها

ریال

درصد

181,678,566,658

17/181
15/121
33/361
65/677

نر
سود

ارزش اسمی

درصد

ریال

20

175,990,000,000

5,688,566,658

20
20

157,960,000,000
352,130,000,000

1,910,556,152
504,310,477

159,870,556,152
352,634,310,477

686,080,000,000

8,103,433,286

694,183,433,286

سود متعلقه

 6-2سرمایه گذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به تفكیک به شر زیر است:
1394/06/31

شهرداری مشهد-1394لوتوو پارسیان

تاریخ سررسید

نر سود

ارزش اسمی

سود متعلقه

1397/10/21

درصد
21

ریال
96,564,600,000

3,948,260,767

11

خالص ارزش فروش

درصد خالص
ارزش فروش
به کن دارایی ها

ریال
100,512.860.767

درصد
9/476

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 6-3اوراق اجاره به تفكیک ناشر به شر زیر می باشد:

1394/06/31
تاریخ سررسید

اجاره رایتن -2سه ماهه  22درصد

1397/12/18

نر
سود

ارزش اسمی

سود متعلقه

درصد
22

ریال
254,624,910,000

2,497,114,611

12

خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش
فروش
به کن دارایی ها

ریال
257,122,024,611

درصد
24/241

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 -7سایر داراییها
سایر دارایی ها شنامن آن بخنش از مخنارج ت سنی

صنندوق و برگزاریمانامع منیباشند کنه تنا تناریخ ترازنامنه

مسننتهلک نشننده و بننه عنننوان دارایننی بننه سننالهننای آتننی منتقننن مننیشننودد بننر اسنناو منناده  37اساسنننامه مخننارج
ت سننی

طننی دوره فعالیننت صننندوق بننه صننورت روزانننه مسننتهلک شننده و مخننارج برگننزاری ماننامع نیننز پنن

از

تشكین مامع از محنن داراینی هنای صنندوق پرداخنت و نرا مندت یكسنال ینا تنا پاینان دوره فعالینت صنندوق هنر
کدا کمتر باشد ,بطنور روزاننه مسنتهلک منی شنودد در اینن صنندوق مندت زمنان اسنتهالک مخنارج ت سنی

 3سنال

و مخارج برگزاری ماامع یک سال میباشدد

1394/06/31

مخارج تاسی
مخارج نر افزار و سایت

مانده در
ابتدای سال

مخارج ا افه
شده طی
دوره

استهالک دوره مالی

ریال

ریال

ریال

ریال

5,000,000

0

)(520,068

4,479,932

250,000,000

0

)(78,082,248

171,917,752

255,000,000

0

)(78,602,316

176,397,684

13

مانده در پایان دوره
مالی

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
 -8بدهی به سرمایه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران به شر زیراست:
1394/06/31
ریال
36,560

بابت صدور واحد های سرمایه گذاری
سود پرداختی به سهامداران ممتاز (زمان تسویه )1394/07/01

629.690.000

سود پرداختنی به سهامداران عادی (زمان تسویه )1394/07/01

62.004.463.051
62,634,189,611

 -9بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان شامن موارد زیر میباشد:
1394/06/31
ریال
کارمزد پرداختنی به کارگزاری بانک خاورمیانه بابت صدور و ابطال

14

421,800

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
-11

سایر حسابهای پرداختی و ذخایر
سایر حسابهای پرداختی و ذخیره کارمزد ارکان صندوق به شر زیراست:
1394/06/31
ریال
حق الزحمه حسابرو

34,043,934

کارمزد مدیر

210,868,329

کارمزد امن نقدشوندگی

229,036,816

کارمزد متولی

87,670,227

ذخیره کارمزد ترفیه

105.523.692

مخارج نر افزار و سایت

250.000.000

مخارج ت سی

5.000.000

مالیاتهای تكلیفی پرداختی

20.095.894
942.238.892

-11

خالص دارایی ها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفكیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شر زیر است:
1394/06/31
تعداد

ریال

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

10.000

10,000,004,015

واحد های سرمایه گذاری عادی

984.659

984,659,395,316

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

994.659

994.659.399.331

15

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
-12

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شامن سود اوراق مشارک و سپرده بانكی به شر زیر تفكیک می گردد:

اوراق مشارکت
سود اوراق اجاره
سود سپرده بانكی

16

یادداشت

دوره سه ماه و  15روز
منتهی به
1394/06/31

12-1
12-2
12-3

ریال
19,736,230,908
3.228.126.886
1,689,158,237
24,653,516,031

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 12-1سود اوراق مشارکت به شر جدول زیر می باشد:
دوره سه ماه و  15روز منتهی به 1394/06/31

اوراق مشارکت راه سو 20 , 91
اوراق مشارکت مشارکت حمن و نقن کشور 2
اوراق مشارکت مشارکت انتفاعی دولت
لوتوو پارسیان مشهد 94

تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

ارزش اسمی

1394/03/23
1394/03/23
1394/03/23
1394/036/21

1395/12/06
1395/12/22
1396/08/06
1397/10/21

ریال
157,960,000,000
352,130,000,000
175,990,000,000
96,564,600,000
782.644.600.000

نر
سود
درصد
*20
*20
*20
*21

سود

5,805,479,014
7,542,522,398
5,883,234,787
654.459.059
19,885,695,258

هزینه برگشت سود

()149.464.350

()149.464.350

خالص سود اوراق

5,805,479,014
7,393,058,048
5,883,234,787
654.459.059
19,736,230,908

* صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه ,قراردادهای جداگانه با بازارگردان اوراق جهت نگهداری اوراق مذکور برای مدت مشخص ام ا کرده به همین دلین سود شناسایی
شده از این اوراق بیشتر از نر کوپن اوارق میباشدد
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 12-2سود اوراق اجاره
دوره سه ماه و  15روز منتهی به 1394/06/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ
سررسید

1394/06/02

1397/12/18

اجاره رایتن -2سه ماهه  22درصد

ارزش اسمی

نر سود

سود

ریال
254,624,910,000

درصد
*22

ریال
3.228.126.886

* صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه ,قراردادهای جداگانه با بازارگردان اوراق جهت نگهداری اوراق مذکور برای
مدت مشخص ام ا کرده به همین دلین سود شناسایی شده از این اوراق بیشتر از نر کوپن اوارق میباشدد

 12-3سود سپرده بانكی به شر زیر می باشد:
دوره سه ماه و  15روز منتهی به 1394/06/31

کوتاه مدت بانک خاور میانه

تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

م لم اسمی

نر
سود

1394/01/31

-

ریال
6,241,533,286

درصد
22

سود
1,689,158,237

 -13سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
تعداد
اوراق مشارکت شهرداری مشهد  -1394لوتوو پارسیان
اجاره رایتن -2سه ماهه  22درصد

ارزش بازار

ارزش دفتری

تیییر ارزش ها

سود /زیان

ریال

ریال

ریال

ریال

96,550

100,501,621,287

100,590,950,987

)(89,329,700

)(89,329,700

252,300

256,872,967,453

256,545,634,843

327,332,610

327,332,610

357,374,588,740

357,136,585,830

238,002,910

238,002,910
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394

 -14هزینه کارمزد ارکان صندوق
هزینه کارمزد ارکان صندوق به شر زیراست:
دوره  3ماهه و  15روز
منتهی به 1394/06/31
ریال
31,232,922
477,989,302
477,988,984
207,338,315

حق الزحمه حسابرو
کارمزد مدیر
کارمزد امن نقدشوندگی
کارمزد متولی

1,194,549,523

-15

سایر هزینه ها
سایر هزینه های اداری به شر زیر می باشد:
دوره  3ماهه و  15روز
منتهی به 1394/06/31
ریال
96,810,727

هزینه ترفیه
هزینه خدمات بانكی

70,000

هزینه ت سی

473,214

هزینه نر افزار و سایت
هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت مشارکت انتفاعی دولت

71,635,092
98,925,000

هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت مشارکت حمن و نقن کشور 2

100,163,475

هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت راه سو 20 , 91

98,778,270

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

113,913,730
580,769,508
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
تعهدات و بدهی های احتمالی

-16

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی احتمالی میباشدد
تعدیالت

-17

دوره  3ماهه و  15روز
منتهی به 1394/06/31
تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

ریال
43,765,601,532

تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

()2.388.918.940
41.376.682.592

 -18سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق
سنرمایه گنذاری ارکنان و اشنخاص وابسنته بنه آن هنا طنی دوره منورد گنزارش بنه شنر جندول زینر قابنن
تفكیک می باشد.
1393/06/31
اشخاص وابسته

نا

نو وابستگی

نو واحدهای
سرمایه گذاری

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

مدیر صندوق

کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر صندوق

ممتاز

3,000

0/3016

امن نقد شوندگی

بانک خاورمیانه

امن صندوق

ممتاز

7,000

0/7038

مدیریت سرمایه گذاری

داریوش روزبهانه

مدیر سرمایه گذاری

عادی

472

0/0475

مدیریت سرمایه گذاری

مات ی زار فر

مدیر سرمایه گذاری

عادی

50

0/0050

مدیریت سرمایه گذاری

مهدی باک ان

مدیر سرمایه گذاری

عادی

80

0/0080

10,602

1/0659
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره سه ماه و  15روز منتهی به  31شهریور ماه 1394
-19

معامالت با اشخاص وابسته
1394/06/31

طرا معامله

نو
وابستگی

بانک خاورمیانه(سهامی عا )

امن

بانک خاورمیانه(سهامی عا )

امن

کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر

کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر

شر معامله
مو و معامله

ارزش معامله

تاریخ معامله

سپرده بانكی
اوراق مشارکت بورسی و
فرابورسی
خرید و فروش اوراق بهادار
با درآمد ثابت
مد یریت صندوق

2,664,833,530,260

متعدد طی دوره

1,076,900,000,000

متعدد طی دوره

2.913.160.890.660

متعدد طی دوره

477.989.302

متعدد طی دوره

21

مانده طلس (بدهی)-
ریال

8.023.439.020

()210.868.329

