صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
گزارشهای مالی میان دورهای
صورتهای مالی
برای دوره یک ماه و  11روز منتهی به 31خرداد ماه1314
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه مربوط به دوره یک ماه و
 11روز منتهی به  1314/33/31که در اجرای بند  1ماده  03اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات
موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده و به شرح زیر تقدیم میگردد.
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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 صورتهای 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 پیش بینی نمود ،باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این
صورت مالی افشاء گردیدهاند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ 3333333به تأیید ارکان رسیدهاست.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
ترازنامه
در تاریخ  31خرداد ماه1314

یادداشت

1314/33/31
(ریال)

دارایی های
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

5

5،130،342،124

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

0

03،333،333،333

حساب های دریافتنی تجاری

1

113،013،415
3

جاری کارگزاران
1

مخارج انتقالی به دوره های آتی

243،523،020
01،313،250،105

جمع داراییها
بدهی های
حساب های پرداختنی تجاری

1

255،333،333

بدهی به سرمایه گذاران

13

1،134،211،523

بدهی به ارکان صندوق

11

03،333

ذخیره کارمزد ارکان

12

34،153،102

سایر حساب های پرداختنی

13

120،155،135
2،153،215،311

جمع بدهیها
خالص داراییها
14

جمع خالص دارایی ها

2

04،111،111،141

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
صورت سود و زیان
دوره یک ماه و  11روز منتهی به  31خرداد ماه1314
یک ماه و  11روز منتهی به
1314/33/31

یادداشت

ریال
درآمدها
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده

15

1،545،121،321

درآمد سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

15

212،113،424
1،131،113،153

جمع درآمد ها:
هزینه ها
هزینه های کارمزد ارکان

10

32،512،331

هزینه تاسیس و نگهداری صندوق

11

13،213،131

هزینه کارمزد معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت

11

23،133،333

هزینه مالیات معامالت

11

3،151،051

سایر هزینهها

23

370137101
15،135،111

جمع هزینه ها:

1،103،114،112

سود (زیان)

37321

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره یک ماه و  11روز منتهی به 1314/33/31

صورت گردش خالص داراییها
یک ماه و  11روز منتهی به 1314/33/31
تعداد

ریال

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

13،333

13،333،333،333

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

02،544

02،141،123،010

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

()1،424

()1،033،120،313

سود (زیان) خالص دوره

1،103،114،112

سود تقسیمی واحدهای صادر شده

()1،151،133،033
04،123

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره
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04،111،111،141

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره یک ماه و  71روز منتهی به  17خرداد ماه7131
 -1اطالعات کلی صندوق
 1-1تاریخچه فعالیت

صننندوق سننرمایه گننذاری مشننترک افننق کننارگزاری بانننک خاورمیانننه در تنناریخ  1314/32/15بننا دریافننت
مجننوز از سننازمان بننورس و اوراق بهننادار (سننبا) بننه عنننوان صننندوق سننرمایه گننذاری موضننو بننند  23منناده  1قننانون
بازار اوراق بهادار مصوب آذر مناه سنال  ، 1314فعالینت خنود را آزناز کنرد .اینن صنندوق بنا شنماره  11331ننزد سنبا
به ثبت رسنیده اسنت .عملکنرد اینن صنندوق بنر اسناس مفناد اساسننامه و امیدنامنه و در چنارچوب قنوانین و مقنررات
مربوطه است .فعالینت اینن صنندوق تحنت ن نارت سنبا انجنام شنده و متنولی صنندوق نینز بنه طنور مسنتمر فعالینت
آن را زیننر ن ننر دارد .هنندا از تشننکیل ایننن صننندوق ،جمننع آوری سننرمایه از سننرمایهگننذاران و تشننکیل سننبدی از
دارایی های منالی و مندیریت اینن سنبد اسنت .بنا توجنه بنه پنذیرش ریسنک منورد قبنول ،تنالش منیشنود بیشنترین
بننازدهی ممکننن نصننیی سننرمایهگننذاران گننردد .بننرای نیننل بننه ایننن هنندا ،صننندوق در اوراق بهننادار ( اوراق مشننارکت،
اوراق صننکوک ،اوراق بهننادار رهنننی ،تعهنند پننذیرهنویسننی ،گننواهی سننپرده بننانکی و  )...سننرمایهگننذاری مننینماینند.
سننرمایه گننذاران در ازای سننرمایه گننذاری در ایننن صننندوق گننواهی سننرمایه گننذاری دریافننت مننی کنننند .صنندور واحنند
سننرمایه گننذاری و ابطننال آنهننا بننر اسنناس ارزش خننالص دارایننی هننای روز بعنند از ارایننه درخواسننت صننورت مننی گیننرد.
ضننامن صننندوق پرداخننت وجننوه سننرمایه گننذران حننداک ر  1روز پننس از ارایننه درخواسننت ابطننال را ضننمانت کننرده
اسننت ..منندت فعالیننت صننندوق بننه موجننی منناده ( )5اساسنننامه 3 ،سننال اسننت .مرکننز اصننلی صننندوق تهننران خیابننان
خرمشهر ،خیابان شهید عربعلی ،نبش کوچه  ،11پالک  1واقع شده و صندوق دارای  11شعبه است.
 1-2اطالع رسانی

کلیننه اطالعننات مننرتبع بننا فعالیننت صننندوق سننرمایهگننذاری مشننترک افننق کننارگزاری بانننک خاورمیانننه
مطننننننابق بننننننا منننننناده  51اساسنننننننامه در تارنمننننننای صننننننندوق سننننننرمایهگننننننذاری بننننننه آدرس
 http://pyfs.rhbroker.com/index.doدرج گردیده است.
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 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمننع صننندوق سننرمایهگننذاری ،از اجتمننا دارننندگان واحنندهای سننرمایهگننذاری ممتنناز تشننکیل مننی شننود.
دارننندگان واحنندهای سننرمایهگننذاری ممتنناز بننه شننرطی کننه حننداقل  5درصنند از کننل واحنندهای ممتنناز را در اختیننار
داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تنناریخ ترازنامننه دارننندگان واحنند هننای سننرمایه گننذاری ممتننازی کننه دارای حننق رای بننوده اننند شننامل
اشخاص زیر است :
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تکفل

تحت تملک

7

کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

1333

13

2

بانک خاورمیانه (سهامی عام)

1333

13

ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

منندیر صننندوق ،شننرکت کننارگزاری بانننک خاورمیانننه (سننهامی خنناص) اسننت کننه در تنناریخ  1314/12/11بننا
شمارة ثبت  123215با سنرمایه اولینه یکصند میلینون رینال و بنا ننام شنرکت کنارگزاری سنهام پوینا (سنهامی خناص)
نننزد مرجننع ثبننت شننرکتهننای اسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده و در تنناریخ  1312/35/21پیننرو تیییننر مالکیننت بننه
شرکت کنارگزاری بانن ک خاورمیاننه (سنهامی خناص) تییینر ننام داد .نشنانی مندیر عبنارت اسنت از از خیابنان خیابنان
خرمشهر ،خیابان شهید عربعلی ،نبش کوچه  ،11پالک .1
متننولی صننندوق ،شننرکت سننبدگردانی نننوین نگننر آسننیا اسننت کننه در تنناریخ  1313/31/21بننه شننماره ثبننت
 403024نزد مرجع ثبت شنرکتهنای شهرسنتان تهنران بنه ثبنت رسنیده اسنت .نشنانی متنولی عبارتسنت از تهنران،
بلوار میرداماد ،روبروی بانک مرکزی ،برج رز میرداماد ،طبقه  ،4واحد .433
ضنامن صننندوق ،شننرکت بانننک خاورمیانننه اسننت کننه در تنناریخ  1311/31/23بننه شننماره ثبننت  433115نننزد
مرجننع ثبننت شننرکتهننای شهرسننتان تهننران بننه ثبننت رسننیده اسننت .نش نانی ضننامن عبارتسننت از تهننران ،خیابننان
احمدقصیر (بخارست) ،نبش خیابان پنجم ،پالک .2
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حسننابرس صننندوق ،موسسننه حسابرسننی سننخن حننق اسننت کننه در تنناریخ  1311/13/33بننه شننماره
ثبننننت  14113نننننزد مرجننننع ثبننننت شننننرکتهننننای شهرسننننتان تهننننران بننننه ثبننننت رسننننیده اسننننت.
نشانی حسابرس عبارتست تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای بزرگراه آفریقا ،پالک  ،12واحد  2و .3

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است .

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها

سننرمایهگننذاری در اوراق بهننادار شننامل سننهام و سننایر انننوا اوراق بهننادار در هنگننام تحصننیل بننه بهننای تمننام
شده ثبنت و در انندازهگینری هنای بعندی بنه خنالص ارزش فنروش طبنق دسنتورالعمل" نحنوة تعینین قیمنت خریند و
فننروش اوراق بهننادار در صننندوقهننای سننرمایهگننذاری" مصننوب  1310/11/33هیننأت منندیره سننازمان بننورس و اوراق
بهادار اندازهگیری میشود.
 -4-1-1سننرمایهگننذاری در اوراق مشننارکت زیننر بورسننی و گننواهی سننپرده بننانکی :خننالص ارزش فننروش اوراق
مشارکت زیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسع ضامن،تعیین میشود.
-4-1-2سننرمایهگننذاری در اوراق مشننارکت پذیرفتننه شننده دربننورس :خننالص ارزش فننروش اوراق مشننارکت
بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
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 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :

 4-2-1سننود سننپرده بننانکی و اوراق بننا درآمنند ثابننت :سننود ت ننمین شننده اوراق بهننادار بننا درآمنند ثابننت،
سپرده و گواهی های سنپرده بنانکی بنر اسناس مندت زمنان و بنا توجنه بنه ماننده اصنل سنرمایهگنذاری شناسنایی منی
شود .همچنین سود سپرده بانکی بنه طنور روزاننه بنا توجنه بنه کمتنرین ماننده وجنوه در حسناب سنپرده و ننرس سنود
علیالحساب محاسبه می گنردد .مبلنم محاسنبه شنده سنود اوراق بهنادار بنا درامند ثابنت  ،سنپرده و گنواهی سنپرده بنا
استفاده از نرس سود همان اوراق و با در ن نر گنرفتن مندت بناقی ماننده تنا دریافنت سنود ،بنا همنان ننرس قبلنی تنزینل
شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
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 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و کارمزد تصنفیه صنندوق سنرمایهگنذاری بنه صنورت روزاننه بنه شنرح جندول زینر محاسنبه و در
حسابها ثبت میشود.
کارمزد ارکان

شرح نحوة محاسبه
ساالنه چهل و ننه در هنزار ( ) 373341از 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 مؤسسنات منالی و اعتبناری ایراننی نسنبت بنه بناالترین سنود علنیالحسناب درینافتی همنان
نو سپرده در زمان افتتاح سپرده.

متولی

سناالنه 372درصند از متوسنع روزانن ارزش خنالص داراینیهنای صننندوق ،کنه حنداقل  253و حنداک ر  333میلیننون
ریال خواهد بود.
ساالنه چهل و ننه در هنزار ( ) 373341از 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 مؤسسنات منالی و اعتبناری ایراننی نسنبت بنه بناالترین سنود علنیالحسناب درینافتی همنان
نو سپرده در زمان افتتاح سپرده.

حسابرس

ساالنه مبلم ثابت  133میلیون ریال
معننادل  3/3درصنند ارزش خننالص دارایننیهننای صننندوق در آزنناز دورة اولیننه تصننفیه مننیباشنند .بننه من ننور توزیننع

کارمزد تصفیة صندوق

کننارمزد تصننفیه بننین تمننام سننرمایهگننذاران در طننول عمننر صننندوق روزانننه برابننر .0..0/n*305ضننربدر خننالص
ارزش داراینیهنای صنندوق در پاینان روز قبنل در حسننابهنا ،ذخینره منیشنود ،n .برابننر اسنت بنا  5ینا طنول عمننر
صندوق به سال هر کدام کمتر باشند .هنر زمنان ذخینرة صنندوق بنه  3/3درصند ارزش خنالص داراینیهنای صنندوق

با نرسهای روز قبل رسید ،محاسب ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره یک ماه و  71روز منتهی به  17خرداد ماه7131

 -4-4بدهی به ارکان صندوق

با توجه بنه تبصنره  3مناده  51اساسننامه ،کنارمزد مندیر ،متنولی ،ضنامن هنر سنه مناه ینک بنار تنا سنقف 13
درصد قابل پرداخت است .باقی ماننده کنارمزد ارکنان بنه عننوان تعهند صنندوق بنه ارکنان در حسنابهنا مننعکس منی
شود.
 -4-5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

ایننن تعنندیالت بننه دلیننل تفنناوت در نحننوه محاسننب قیمننت صنندور و ابطننال واحنندهای سننرمایهگننذاری ایجنناد
میشنود .بنرای محاسنب قیمنت صندور واحندهای سنرمایه گنذاری کنارمزد پرداختنی بابنت تحصنیل داراینی منالی بنه
ارزش خرید داراییهای مالی اضافه میشود.
همچنننین بننرای محاسننبه قیمننت ابطننال واحنندهای سننرمایهگننذاری کننارمزد معننامالت و مالیننات از قیمننت
فروش داراییهای مالی صندوق سرمایهگنذاری کسنر منیگنردد .ن نر بنه اینکنه بنر طبنق مناده  15اساسننامه صنندوق
های سنرمایهگنذاری قیمنت ابطنال واحندهای سنرمایهگنذاری برابنر بنا خنالص ارزش روز داراینیهنای صنندوق اسنت.
به دلیل آنکه داراییهنای صنندوق در ترازنامنه بنه ارزش روز انندازهگینری و ارائنه منیشنود لنذا تفناوت قیمنت صندور
و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
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 -5سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایهگذاری در سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
1314/33/31

کوتاه مدت بانک
خاور میانه

نو سپرده

تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سر رسید

کوتاه مدت

1314/32/15

-

نرس سود

مبلم

درصد از کل دارایی

درصد

ریال

درصد

22

5،130،342،124

37311

5،130،342،124

37311

 -6سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت به شرح زیراست:
1314/33/31
نرس سود

ارزش اسمی

خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش فروش
به کل دارایی ها

درصد

ریال

ریال

درصد

اوراق مشارکت راه سوم 23 ، 11

25

23،333،333،333

23،333،333،333

37211

اوراق مشارکت مشارکت حمل و نقل کشور 2

25

23،333،333،333

23،333،333،333

37211

اوراق مشارکت مشارکت انتفاعی دولت

25

23،333،333،333

23،333،333،333

37211

03،333،333،333

03،333،333،333

37115
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 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی از اقالم زیر تشکیل شده است:

1314/33/31
مانده
ریال
سود دریافتی اوراق مشارکت بانکی

115،413،424

ذخیره برگشت سود اوراق مشارکت بانکی

)(1،113،331
113،013،415

 -8مخارج انتقالی به دوره های آتی
مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل موارد زیر میباشد.
1314/33/31
مانده
ریال
5،333،333

مخارج تاسیس
مخارج نرم افزار و سایت

253،333،333

هزینه روزانه تاسیس ،نرم افزار و سایت

()14،411،314
243،523،020
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 -9حسابهای پرداختنی تجاری
حساب های پرداختنی تجاری از اقالم زیر تشکیل شده است:

1314/33/31
مانده
ریال
5،333،333

مخارج تاسیس

253،333،333

مخارج نرم افزار و سایت

255,333،333

-11

بدهی به سرمایه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران به شرح زیراست:
1314/33/31
مانده
ریال
بابت ابطال واحد های سرمایه گذاری

12،313،353

بابت صدور واحد های سرمایه گذاری

274317513
1،151،133،033

سود پرداختنی به مشتریان

1،134،211،523
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-11

بدهی به ارکان
بدهی به ارکان شامل موارد زیر میباشد:
1314/33/31
مانده
ریال
کارمزد پرداختنی به کارگزاری بانک خاورمیانه بابت صدور و ابطال

037333
037333

-12

ذخیره کارمزد ارکان صندوق
ذخیره کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:
1314/33/31
مانده
ریال
حق الزحمه حسابرس

0،211،251

کارمزد مدیر

1،111،113

کارمزد ضامن نقدشوندگی

0،533،311

کارمزد متولی

14،131،531
34،153،102
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 -13سایرحسابهای پرداختنی
سایر حسابهای پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است:

1314/33/31
مانده
ریال
122،223،333

بانک خاورمیانه بابت سود اوراق مشارکت

3،135،135

ذخیره تصفیه

120،155،135

 -14خالص دارایی ها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
1314/33/31
تعداد

ریال

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) اول دوره

13،333

13،333،333،333

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

02،544

02،141،123،010

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

()1،424

()1،033،120،313

سود (زیان) خالص دوره

1،103،114،112

سود تقسیمی واحدهای صادر شده

()1،151،133،033

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره

14

04،123

04،111،111،141
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دوره یک ماه و  71روز منتهی به  17خرداد ماه7131

-15

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل سود اوراق مشارک و سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می گردد:
دوره یک ماه و  11روز
منتهی به 1314/33/31

یادداشت

ریال
15-1
15-2

اوراق مشارکت
درآمد سود سپرده بانکی

21271137424
1،545،121،321
1713171137153

 15-1سود اوراق مشارکت به شرح جدول زیر می باشد:
1314/33/31

اوراق مشارکت راه سوم 23 ، 11
اوراق مشارکت مشارکت حمل و نقل کشور 2
اوراق مشارکت مشارکت انتفاعی دولت
هزینه برگشت از سود اوراق مشارکت بانکی

تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

ارزش اسمی

نرس
سود

1314/33/23
1314/33/23
1314/33/23

1315/12/30
1315/12/22
1310/31/30

ریال
23،333،333،333
23،333،333،333
23،333،333،333

درصد
25
25
25

03،333،333،333

سود

11،511،131
10،111،131
133،111،131
171137333
21271137424

 15-2سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
1314/33/31
تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

1314/31/31

1314/31/31

مبلم اسمی
ریال

کوتاه مدت بانک خاور میانه

15

5،130،342،124
5،130،342،124

نرس
سود
درصد
22

سود

1،545،121،321
1،545،121،321
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هزینه کارمزد ارکان صندوق

-16

هزینه کارمزد ارکان صندوق به شرح زیراست:
دوره  3ماهه منتهی به
1314/33/31
ریال

571537433
075337200
075337311
1370117021
3275127331

حق الزحمه حسابرس
کارمزد مدیر
کارمزد ضامن نقدشوندگی
کارمزد متولی

 -17هزینه تأسیس و نگهداری صندوق
هزینه تأسیس و نگهداری صندوق به شرح زیر می باشد:
دوره  3ماهه منتهی به
1314/33/31
ریال
117111
1371157131
1372137131

هزینه تأسیس
هزینه نرم افزار و سایت

-18

هزینه کارمزد معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت
هزینه کارمزد معامالت اوراق بهادار با درآمد ثابت به شرح زیر می باشد:
دوره  3ماهه منتهی به
1314/33/31
ریال

هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت مشارکت انتفاعی دولت
هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت مشارکت حمل و نقل کشور 2
هزینه مابه التفاوت خرید و فروش اوراق مشارکت راه سوم 23 ، 11

10

12،413،333
503،333
1،003،333
23،133،333
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-19

هزینه مالیات معامالت
هزینه مالیات معامالت به شرح زیر می باشد:
دوره  3ماهه منتهی به
1314/33/31
ریال

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

-21

371517051
371517051

سایر هزینه ها
سایر هزینه های اداری به شرح زیر می باشد:
دوره  3ماهه منتهی به
1314/33/31
ریال
370137101

هزینه تصفیه

3

نعدیل سود دریافتنی سپرده بانکی

037333

هزینه خدمات بانکی

370137101

-21

تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

11

صندوق سرمایهگذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه
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 -22سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آن ها در صندوق
سنرمایه گنذاری ارکنان و اشنخاص وابسنته بنه آن هنا طنی دوره  3ماهنه منورد گنزارش بنه شنرح جندول زینر
قابل تفکیک می باشد.
1313/33/31
اشخاص وابسته

نام

نو وابستگی

نو واحدهای
سرمایه گذاری

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

مدیر صندوق

کارگزاری بانک خاورمیانه

مدیر صندوق

ممتاز

3،333

3734011

ضامن نقد شوندگی

بانک خاورمیانه

ضامن صندوق

ممتاز

1،333

3713111

مدیریت سرمایه گذاری

داریوش روزبهانه

مدیر سرمایه گذاری

عادی

353

3733540

مدیریت سرمایه گذاری

مجتبی زار فر

مدیر سرمایه گذاری

عادی

53

3733311

مدیریت سرمایه گذاری

مهدی بازبان

مدیر سرمایه گذاری

عادی

53

3733311

13،453

3710211
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