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صورت های مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932
مجمع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین میاندوره منتهی به تاریخ
 0310/20/20که در اجرای مفاد بند  7ماده  45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود
در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
شماره صفحه

 صورت خالص دارایی ها

0

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

3

 یادداشتهای توضیحی:
5
 -0اطالعات کلی صندوق
6
 -0مبنای تهیه صورتهای مالی
6 -1
 -3خالصه اهم رویههای حسابداری
1 -00
 -5یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و
سایر اطالعات مالی
این صورتهای 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
بانک اقتصاد نوین 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 پیشبینی نموده می باشد و به گونه کافی در این
صورت های مالی افشاء گردیدهاند.
صورت های مالی حاضر در تاریخ 0310/20/20به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
با سپاس
ارکان صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق

شخص حقوقی
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش

1

نماینده
نصراله برزنی
امیر حسین عسکری زاده

امضاء
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سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

یادداشت

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

5

19,393,559,784

22,274,629,044

30,540,315,783

اوراق مشارکت

6

6,526,274,822

0

0

حسابهای دریافتنی

7

2,359,637,893

849,723,356

538,654,534

موجودی نقد

8

152,085,456

1,024,968,632

875,068,700

سایر دارایی ها

9

99,188,099

75,616,403

63,143,580

28,530,746,054

24,224,937,435

32,017,182,597

جمع داراییها
بدهیها :
بدهی به ارکان صندوق

10

1,001,860,666

250,369,387

1,136,651,584

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

11

74,177,401

105,168,786

42,795,777

جاری کارگزاران

12

556,379,802

28,569,819

668,705,693

0

0

134,897,657

1,632,417,869

384,107,992

1,983,050,711

26,898,328,185

23,840,829,443

30,034,131,886

2,854,843

2,213,428

2,335,833

بدهی به سرمایه گذار
جمع بدهیها
13

خالص داراییها

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری
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یادداشت

سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

درآمدها :
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

14

1,488,099,222

1,206,321,379

1,556,590,329

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

15

( )1,846,551,895

( )230,055,637

2,842,645,740

سود سهام

16

1,130,718,997

884,493,524

47,820,648

سود اوراق مشارکت

17

321,507,881

0

0

1,093,774,205

1,860,759,266

4,456,056,717

جمع درآمدها
هزینهها :
هزینه کارمزد ارکان

18

255,464,891

250,089,387

277368716

سایر هزینهها

19

37,287,802

28,655,393

24910920

جمع هزینه ها

292,752,693

278,744,780

302279636

سود (زیان) خالص

801,021,512

1,582,014,486

4,153,777,081

صورت خالص داراییها
یادداشت
خالص داراییهای (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال طی دوره

1391/01/02

1390/01/02

تعداد

ریال

ریال

ریال

9,467

26,230,869,841

23,267,378,810

19,030,917,395

0

0

47,606,769

7,389,762,429

( )45

( )45,000,000

( )1,052,456,404

( )540,325,019

( )88,563,168

0

0

801,021,512

1,582,014,486

4,153,777,081

26,898,328,185

23,840,829,443

30,034,131,886

1392/01/02

20

تعدیالت
سود (زیان ) خالص دوره
خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

9,422
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اطالعات کلی صندوق

 2-2تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود در
تاریخ  3131/60/13تحت شماره  36016نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این
صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به
پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف،
صندوق در سهام وحق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اوراق مشارکت ،اوراق
صکوک و اوراق بهادار رهنی و  ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه،پس از پایان 2
سال اول از تاریخ  3138/36/62به مدت دوسال تمدید گردیده است .مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان حافظ ،بن بست
ایرانیان ،پالک  2طبقه  0شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین واقع شده و صندوق دارای  23شعبه است.
 2-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده  55اساسنامه در
تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس  www.enbankfund.comدرج گردیده است.
-2

ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده
است:
مجمع صندوق سرمایهگذاری ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع
برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
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نام دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف

تعداد واحدهای ممتاز
تحت تملک

درصد
واحدهای
تحت تملک

0

بیمه نوین(سهامی عام)

022

%02

0

توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)
خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین(سهامی عام)

022

%02

022

%02

5

سرمایهگذاری اقتصاد نوین(سهامی عام)

022

%02

4

کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) -مدیر

022

%02

6

گروه استراتوس پارس(سهامی عام)

022

%02

0222

%022

3

جمع

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  3131/1/25با شمارة ثبت 212606
نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،خیابان حافظ ،بعد از پل
دوم ،بن بست ایرانیان ،پالک  2طبقه 0
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ 3130/8/25به شماره ثبت  23881نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران ،میدان فاطمی ،ساختمان فاطمی،
پالک ،55طبقه اول ،واحد 32
ضامن صندوق ،بانک اقتصاد نوین است که در تاریخ  3136/5/22به شماره ثبت  311312نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارتست از تهران  -بین خیابان ولیعصر و آفریقا  -بلوار اسفندیار -
شماره 25
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ

به شماره ثبت

نزد مرجع ثبت

شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خ ولی عصر -بین زرتشت و فاطمی
ساختمان زندیه -طبقه 5مدیر ثبت ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  3131/1/25با شمارة ثبت  212606نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،خیابان حافظ ،بعد از پل
دوم ،بن بست ایرانیان ،پالک  2طبقه 0
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مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است .
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری

4-2

سرمایهگذاریها

سرمایهگذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در
اندازهگیریهای بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در
صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  3130/33/16هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
4-1-1

سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی به خالص

ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل
شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل " نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری" مدیر صندوق
می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  26درصد افزایش
یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
 4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس  :در سال مالی مورد گزارش اوراق مشارکت
پذیرفته شده در بورس در این صندوق مورد نداشته است.
 4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی  :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت
بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین می شود.
4-2

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:
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4-2-1

سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها با تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام

شرکتهای سرمایهپذیر و پس از بازگشایی نماد در بازار شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق
سرمایهگذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس میگردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق
یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر
ظرف  3ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل میشود.
تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
 4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحساب ،سپرده و گواهیهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایهگذاری شناسایی
می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود
علیالحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهی
های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ
قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
4-9

ذخایر کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود.
کارمزد ارکان
مدیر
متولی
ضامن
حسابرس
کارمزد تصفیۀ
صندوق

شرح نحوة محاسبه
ساالنه 2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه 6/1درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار
با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه 6/5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در روز کاری قبل
ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه مبلغ ثابت  36میلیون ریال
معادل  6/1درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد .به منظور توزیع کارمزد تصفیه
بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ))6/661( / (n*105ضربدر خالص ارزش داراییهای
صندوق در پایان روز قبل در حسابها ،ذخیره میشود ،n .برابر است با  2که طول عمر صندوق به سال می باشد .هر
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زمان ذخیرة صندوق به  6/1درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید ،محاسبۀ ذخیرة تصفیه
و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود.

4-4

بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره  1ماده  52اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار به میزان  86درصد قابل
پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
4-5

مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها و موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را
در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.

4-6

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود .برای
محاسبۀ قیمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی
اضافه میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش
داراییهای مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر طبق تبصره  2ماده  31اساسنامه صندوق ارزش روز
داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به
ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی
از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.

8

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

 3-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیراست:

9

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

-6اوراق مشارکت فرابورسی
سه ماهه
1392/01/02
مبلغ اسمی

نرخ سود

سود

کارمزد اوراق

ارزش اوراق

تعداد

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

واسط مالی مهر

2,600

1,000,000

20%

5,547,228

( )2,012,400

2,603,534,828

شركت واسط مالي تير

3,300

1,000,000

20%

24,165,910

( )2,554,200

3,321,611,710

واسط مالی مرداد(ذمپنا)

600

1,000,000

20%

1,592,684

( )464,400

601,128,284

-

31,305,822

( )5,031,000

6,526,274,822

اوراق مشارکت:

6,500

جمع

-

-7حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

سود سهام دریافتنی

سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

تنزیل
نشده

نرخ تنزیل

تنزیل
شده

تنزیل
شده

تنزیل
شده

ریال
2,471,721,910

درصد
25%

ریال
2,359,637,893

ریال
849,723,356

ریال
538,654,534

2,359,637,893

849,723,356

538,654,534

2,471,721,910

 -8موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال

ریال

ریال

حساب جاری بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ به شماره 106-2-3535455-1
جمع

11

152,085,456

1,024,968,632

875,068,700

152,085,456

1,024,968,632

875,068,700

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -9سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به
عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  11اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف
 5سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک میشود .در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تأسیس  2سال
میباشد.
مانده در ابتدای دوره

1392/01/02
گردش بستانکار
گردش بدهکار

مانده در پایان دوره مالی

ریال
0

ریال
3,210,000

ریال
( )2,459,340

ریال
750,660

مخارج نرم افزار

( )145

313,650,000

( )215,212,561

98,437,429

جمع

( )145

( )217,671,901

99,188,089

مخارج برگزاری مجامع

 -11بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال

ریال

ریال

مدیر

493,492,686

109,866,337

558,910,107

ضامن

470,123,891

109,586,337

545,077,259

متولی

34,741,404

28,478,380

30,225,885

3,502,685

2,438,333

2,438,333

1,001,860,666

250,369,387

1,136,651,584

حسابرس
جمع

11

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

-11سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی در تاریخ ترازنامه به شرح زیراست:
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال
0

ریال
41032000

ریال
0

74,177,401

64,136,786

42,795,777

74,177,401

105,168,786

42,795,777

هزینه تحقق یافته نرم افزار (پرداخت نشده)
ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

 -12جاری کارگزاران

جاری کارگزاران که مربوط به حسابهای فی مابین با شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین است به شرح زیر است:

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

596,287,876,407

596,844,256,309

( )556,379,902

( )28,569,819

( )668,705,693

596,287,876,407

596,844,256,309

( )556,379,902

( )28,569,819

( )668,705,693

 -13خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

تعداد

ریال

تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایهگذاری عادی

8,422

24,043,485,457

9,771

21,627,402,443

11858

27,698,299,573

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز

1,000

2,854,842,728

1,000

2,213,427,000

1000

2,325,832,313

جمع واحدهای سرمایهگذاری

9,422

26,898,328,185

10,771

23,840,829,443

12858

30,024,131,886
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -14سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال

ریال

ریال

سود و زیلن حاصل از فروش سهام

14-1

1,488,099,222

1,225,484,717

1,467,090,706

سود و زیلن حاصل از فروش حق تقدم

14-2

0

( )19,163,338

98,499,623

1,488,099,222

1,206,321,379

1,565,590,329

یادداشت

جمع

 -3-35سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس (مبالغ به ریال)

نرخ

بهای فروش ارزش دفتری کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

پاالیش نفت اصفهان
پاالیش نفت بندرعباس
پتروشیمی پردیس

30,000
150,000
28,878

20,667
5,367
53,572

3,279,801 633,040,269 620,000,000
4,258,715 444,857,298 805,050,001
8,183,909 1,301,673,673 1,547,052,321

3,100,000
4,025,250
7,735,263

-19,420,070
351,908,738
229,459,476

حفاری شمال
سرمایه گذاری

100,000

3,700

370,000,000

1,957,300 362,352,517

1,850,000

3,840,183

بازنشستگی کشوری

100,000

3,588

358,800,000

1,898,052 331,855,015

1,794,000

23,252,933

سرمایه گذاری ملی ایران 500,000

1,680

840,190,380

4,444,604 837,023,255

4,200,951

-5,478,430

سنگ آهن گل گهر

30,000

12,446

373,387,932

1,975,221 204,086,885

1,866,939

165,458,887

فوالد مبارکه اصفهان
گسترش نفت و گاز

371,175

5,003

9,823,708 1,666,165,313 1,857,033,351

9,285,167

171,759,163

پارسیان
چادر ملو

100,000
10,000

9,614
12,281

5,085,859 436,704,749
649,663 69,040,189

4,807,050
614,050

514,812,343
52,505,999

41,556,832 6,286,799,163 7,855,733,887

39,278,670

1,488,099,222

نام سهم

جمع کل

تعداد

961,410,001
122,809,901
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -15سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود و زبان تحقق نبافته سهام

15-1

جمع

سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

)(1,846,551,893

( )230,055,637

2,842,645,740

)(1,846,551,893

( )230,055,637

2,842,645,740

 1-15سود و(زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

1392/01/02

1392/01/02

سود (زیان) تحقق نیافته

نام سهم

تعداد سهام

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

پتروشیمی پردیس

18,122

856,699,428

816,847,786

4,531,941

4,283,497

)(508,719,406

چادرملو

140,000

1,649,340,000

966,562,633

8,725,009

8,246,700

)(140,936,687

سرمایه گذاری توسعه صنعتی

2,373,833

3,095,478,232

3,329,756,122

سرمایه گذاری غدیر

564,999

2,172,421,155

2,327,281,501

16,375,080
11,492,108

15,477,392
10,862,106

)(37,111,690
)(465,704,519

فوالد مبارکه

478,825

2,058,468,675

2,213,657,184

10,889,299

10,292,343

)(376,696,074

گل گهر

200,000

1,752,800,000

900,841,272

9,272,312

8,764,000

)(479,834,549

ملی مس

240,000

1,398,240,000

1,228,721,746

7,396,690

6,991,200

)(450,932,898

نفت بندر عباس

400,000

2,236,800,000

1,449,421,607

11,832,672

11,184,000

425,235,026

نفت و گاز پارسیان

150,000

1,063,350,000

534,453,377

5,625,122

5,316,749

)(694,596,911

ت-نفت و گاز پارسیان

136,666

797,719,442

366,278,027

4,219,937

3,988,597

423,232,881

ت -گل گهر

133,333

1,035,197,712

459,727,957

5,212,988

5,449,494

564,807,273

حفاری شمال

200,000

674,600,000

724,705,031

3,568,634

3,373,000

)(57,046,665

پاالیش نفت اصفهان

40,000

804,080,000

844,053,689

4,253,584

4,020,401

)(48,247,674

جمع

5,075,778

103,395,376

98,249,479

)(1,846,551,893

16,162,307,932 19,595,194,644

14

نگهداری

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -16سود سهام
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:
سه ماهه
1392/01/02
تاریخ تشکیل

تعداد سهام متعلقه سود متعلق به هر

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

0

( )3,747,238

3,747,238

تايدواتر

0

( )8,794,454

8,794,454

حفاري شمال

0

( )8,670,600

8,670,600

سرمایه گذاری توسعه صنعتی

0

( )35,268,312

35,268,312

سرمايه گذاري مسکن شمال شرق

0

( )9,707,121

9,707,121

سيمان بجنورد

0

( )85,778

85,778

مخابرات

0

( )501,706

501,706

ملی مس

0

( )870,395

870,395

نفت و گاز پارسیان

1391/11/18

205,000

1810

371,050,000

44,508,107

326,541,893

پتروشیمی پردیس

1391/11/01

42,000

10096

424,032,000

0

424,032,000

1391/10/28

100,000

300

30,000,000

1391/12/08

564,999

500

مجمع

در زمان مجمع

سهم

کارت اعتباری ايران کيش

سرمایه گذاری بازنشستگی
کشوری
غدیر
جمع :

30,000,000

0

282,499,500

0

282,499,500

1,107,581,500

()23,137,497

1,130,718,997

 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
1392/01/02
سود

نرخ سود

مبلغ
اسمی

اوراق مشارکت :

ریال

درصد

ریال
600,000,000

20%

129,362,111

واسط مالی مهر(صمپنا)

2,600,000,000

واسط مالی تیر(ذمسکن)

3,300,000,000

20%
20%

29,852,767
162,293,003

جمع

6,500,000,000

-

321,507,881

واسط مالی مرداد(ذصپنا)
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

 -18هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :
سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال

ریال

ریال

مدیر

108,862,222

109,586,337

122,365,900

ضامن

103,695,591

109,586,337

122,365,900

35,118,657

28,478,380

30,198,583

7,788,421

2,438,333

2,438,333

255,464,891

250,089,387

277,368,716

متولی
حسابرس

 -19سایر هزینهها

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

سه ماهه

سه ماهه

سه ماهه

1392/01/02

1391/01/02

1390/01/02

ریال
4,226,046

ریال
4,271,496

ریال
4,529,500

هزینه های آبونمان-تاسیس-کارمزد
بانکی
هزینه نرم افزار
هزینه برگزاری مجامع

32,812,416
0

0

289,403

24,383,752

20,092,017

249,340

145

0

37,287,802

28,655,393

24,910,920
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
میاندوره منتهی به تاریخ  2فروردین ماه2932

-21تعدیالت
تعدیالت ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد:

سه ماهه
1392/01/02
ریال
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور

0

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت ابطال

88,563,168
88,563,168

-21تعهدات وبدهی های احتمالی
در تاریخ تراز نامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد

-22معامالت با ارکان واشخاص وابسته به آنها
شرح معامله
طرف معامله
شرکت کارگزاری بانک اقتصاد
نوین

نوع
وابستگی

موضوع
معامله

ارزش معامله

مدیر
صندوق

خرید و
فروش سهام

416،055،046،321

تاریخ معامله
طی دوره

مانده طلب (بدهی) -
ریال

()446371020

-23رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی
ویا افشا در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.
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