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مجمع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مربوط به سال مالی منتهی
به تاریخ  0932/20/20که در اجرای مفاد بند  0ماده  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
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 -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.
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اطالعات کلی صندوق

 0-0تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود در
تاریخ  278,/66/72تحت شماره  26676نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این
صندوق 7جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به
پذیرش ریسک مورد قبول 7تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف7
صندوق در سهام وحق تقدم خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 7اوراق مشارکت 7اوراق
صکوک و اوراق بهادار رهنی و  ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه , 7سال است.
مرکز اصلی صندوق در تهران7خیابان حافظ 7بن بست ایرانیان 7پالک  ,طبقه  6شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین واقع
شده و صندوق دارای  ,2شعبه است.

 0-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده  51اساسنامه 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 7از 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 7از حق رأی در مجمع
برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
5
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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

7

گروه استراتوس پارس(سهامی عام)

022

%02

0222

%022

9

جمع

مدیر صندوق 7شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  2787/,/,5با شمارة ثبت ,7,666
نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران 7خیابان حافظ 7بعد از پل
دوم 7بن بست ایرانیان 7پالک  ,طبقه 6
متولی صندوق 7موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ 2786/,/,5به شماره ثبت  ,2,,7نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران 7میدان فاطمی 7ساختمان فاطمی7
پالک 715طبقه اول 7واحد 2,
ضامن صندوق ،بانک اقتصاد نوین است که در تاریخ  2786/5/,,به شماره ثبت  2,,27,نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارتست از تهران  -بین خیابان ولیعصر و آفریقا  -بلوار اسفندیار -
شماره ,1
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ 2786/,/,5به شماره ثبت  ,2,,7نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران 7میدان فاطمی 7ساختمان
فاطمی 7پالک 715طبقه اول 7واحد 2,
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مدیر ثبت ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  2787/,/,5با شمارة ثبت  ,7,666نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران 7خیابان حافظ 7بعد از پل
دوم 7بن بست ایرانیان 7پالک  ,طبقه 6
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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

4-0

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  2786/22/76هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.

4-0-0

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 7منهای 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  ,6درصد افزایش
یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.

7

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931

 4-0-0سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس  :در سال مالی مورد گزارش اوراق مشارکت
پذیرفته شده در بورس در این صندوق مورد نداشته است.

 4-0-9سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی  :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت
بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن 7تعیین می شود.

4-2
4-0-0

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:
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 7مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر
ظرف  8ماه 7با 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.

 4-0-0سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحساب 7سپرده 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 7سپرده 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.
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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.
شرح نحوة محاسبه

کارمزد ارکان

ساالنه ,درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه 6/7درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار

مدیر

با درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه 6/5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در روز کاری قبل

متولی
ضامن
حسابرس

ساالنه  ,درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه مبلغ ثابت  26میلیون ریال
معادل  6/7درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد .به منظور توزیع کارمزد تصفیه

کارمزد تصفیۀ
صندوق

بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ))6/667( / (n*765ضربدر خالص ارزش داراییهای
صندوق در پایان روز قبل در حسابها 7ذخیره میشود 7n .برابر است با  ,که طول عمر صندوق به سال می باشد .هر
زمان ذخیرة صندوق به  6/7درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید 7محاسبۀ ذخیرة تصفیه
و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود.

4-4

بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره  7ماده  5,اساسنامه 7کارمزد مدیر 7متولی 7ضامن هر سه ماه یک بار به میزان  ,6درصد 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.

9

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931

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  ,ماده  27اساسنامه صندوق ارزش روز
داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است 7به 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.

-5

5-2

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر
است:
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

خالص ارزش

خالص ارزش

فروش

فروش

ریال

ریال

درصد به
کل

صنعت

دارایی ها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

لاير

لاير

درصد به
کل

بانک تجارت

44509206546

41،440،102

%2100

بانک پارسیان

71692617759

614،173،921

%0150

بانک اقتصاد نوین

3792003515

027،000،590

%219,

577،00,،390

حق تقدم بانک اقتصاد نوین

724903200

,34،434،009

%9109

9,,،702،305

کها ،موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی :

01

2
0،233،793،,52

2
0,29979000
2
2

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
54,,7720517

554،379،907

%0170

0،300،9,0،092

0،0,2،330،970

%013

53,0403050

5،93,،053،,52

%041,4

5،3,0،403،050

5،93,،053،,52

%041,4

9،097،,30،3,2

چادرملو

00700,9,715

700،470،40,

%0150

0،3,0،430،9,0

سرمابه گذاری معادن

45004,00910

457،440،542

%0130

2

گل گهر

5،270،209،035

0،345،597،43,

%02174

5،000،470،407

%04

بانک پاسارگاد

2
0،345،3,3،737

2
0،,29،979،000

فرآورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای :
نفت بهران

9،097،,30،3,2

92200,25,4
9،220،0,2،5,4

استخراج کانه های فلزی :

4،902،242،949

0،30,،423،009
9،300،020،072

0307007209

04775,3025
9،539،004،000

پست و مخابرات :
05790,00140

07،990،00,

%2123

05،790،,0,

07،990،00,

%2123

730،,35،942

زامیاد

0,00400759

0،047،90,،735

%5149

0،052،049،,52

2

قطعات اتومبیل ایران

2

-

2

2

2

454,9203010

545،700،005

%0175

0،509،940،352

0،002،330،57,

%7100

مخابرات ایران

730،,35،942

0302950,04
0،302،950،,04

خودرو و ساخت قطعات :

گروه بهمن

2
0،052،049،,52

2
2

ساخت فلزات اساسی :
صنایع ملی مس ایران
فوالد مبارکه اصفهان

5599531961

2،127،132،541

%02

9920305530

9،403،000،50,

%09

,،,94،475،,75

7،940،079،37,

%09

404،050،539
0،425،732،490
0،203،39,،204

0244256202
00507,4022
9،02,،003،704

1
ایران ترانسفو

4,02,32702

0،,70،7,0،4,0

%02

4،,02،,32،702

0،,70،7,0،4,0

%02

2
2

2
2

شیمیایی :
پتروشیمی پردیس

36460532051

0،229،637،163

%6

پتروشیمی اراک

57443612656

645،311،119

%0

2

-

2

0،493،000،35,

0،,73،700،,00

%0

2

داده پردازی

423257,5

052،3,5،032

%0

2

حق تقدم داده پردازی

7,204222

30،53,،732

%2

2

پتروشیمی خارک

2
2
2

2
225295520
0224000,22
0،04,،000،020

رایانه وفعالیت های وابسنه به آن:

00

2
2

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
4005,,4

4،025،097

%2

504,70920

50,،933،329

%0

452،004،,07

747،4,0،403

%0

همکاران سیستم
فن آوا

2

2

2

2

2

2

شرکتهای چند رشته ای صنعتی :
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری امید

,0700,73010

,35،,34،0,0

%9

0407303979

0،907،704،204

%4

0،959،02,،247

0،000،402،030

%,

09,،209،302

2
2

2
09,،209،302

2

مواد و محصوالت دارویی :
سینا دارو
دارو سازی جابر

460759249

401،716،709

%0

3095007,5

,03،547،927

%9

0،904،002،300

0،03,،079،203

%4

-

سایر
جمع

00،053،300،090

94،000،275،9,9

2

2

2

2

2
5،,00،0,2،,33

4،,75،702،392

03،707،,03،303

03،950،250،945

 5-,صندوق در طی دوره هیچ گونه تعدیل قیمتی نداشته است

-6حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:
نه ماهه

نه ماهه
0932/20/20
تنزیل

سود سهام دریافتنی

0933/20/20

ساالنه
0933/02/20

نشده

نرخ
تنزیل

شده

ریال

درصد

ریال

ریال

0،,57،302،42,

%,6

0،777،302،500

0،9,0،540،,53

,04،,99،,,7

0،777،302،500

0،9,0،540،,53

,04،,99،,,7

0،,57،302،42,

02

2

تنزیل

تنزیل

تنزیل

شده

شده
ریال

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931

 -7جاری کارگزاران

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

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

مانده اول دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

( )943،205،924

0,0،0,2،040،297

0,0،750،,00،045

003،970،500

( )504،320،2,,

( )943،205،924

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین
( )943،205،924

0,0،750،,00،045

0,0،0,2،040،297

( )504،320،2,,

003،970،500

( )943،205،924

 -8سایر 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  7,اساسنامه 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  ,سال
میباشد.

مانده در
ابتدای دوره

ریال
هزینه نرم افزار

0،024،222

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

مانده در

مانده در
پایان دوره مالی

مخارج اضافه
شده

استهالک

طی سال

دوره مالی

مانده در
پایان دوره
مالی

پایان دوره مالی

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

2

,90،504

000،404

7،004،,45

2

مخارج برگزاری مجامع
2

,0،522،222

70،2,0،204

02،900،304

0،024،222

0،024،222

جمع
0،024،222

,0،522،222

70،305،422

03

02،432،422

0،902،,45

0،024،222

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
 -9موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

حساب جاری بانک اقتصاد نوین شعبه حافظ به شماره 266-,-7575155-2

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

007،377،000

970،093،079

045،000،759

007،377،000

970،093،079

045،000،759

 -11بدهی به ارکان صندوق

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

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

مدیر

,,0،0,3،,20

955،370،022

594،525،020

ضامن

,70،207،343

999،273،,40

500،000،943

متولی

000،4,2،900

40،740،954

,0،0,2،952

0،495،004

0،470،500

02،222،222

0،,7,،500،040

059،054،905

353،,34،327

حسابرس

04

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
 -11بدهی به سرمایه گذاران
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

2

0،730،304

2

2

0،730،304

2

بابت تتمه واحدهای صادر شده
جمع

بدهی به سرمایه گذاران در موعد مقرر طبق اساسنامه و امید نامه پرداخت گردیده است.

-12سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی در تاریخ ترازنامه به شرح زیراست:

ذخیره کارمزد تصفیه صندوق

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

45،33,،230

90،200،,40

9,،077،000

45،33,،230

90،200،,40

9,،077،000

05

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
 -13خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

تعداد

ریال

تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایهگذاری عادی

00،55,

07،430،294،97,

3،0,5

03،072،35,،00,

,،,02

00،230،350،022

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز

0،222

0،909،030،222

0،222

0،37,،700،222

0،222

0،390،304،034

جمع واحدهای سرمایهگذاری

00،55,

0,،302،907،97,

02،0,5

00،092،490،040

3،,02

03،292،300،934

 -14سود(زیان) فروش اوراق بهادار
 -04-0سود (زیان) فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
یادداشت
سود حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
سود ناشی از فروش حق تقدم

04-0
04-2

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

0،473،435،055

9،04,،95,،009

0،400،030،250

0،020،772،905

05،254،300

004،447،025

3،700،045،57,

9،990،935،704

0،730،95,،054

 -21-2سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
نه ماهه
0932/20/20
نام سهم

همکاران سیستم

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات

سود (زیان) فروش

05،222

070،275،222

050،737،0,2

,0,،090

,02،907

00،00,،009

نفت تبریز

0،009،024

0،709،703،79,

0،,43،224،409

05،503،340

09،00,،040

( )070،305،290

نفت بهران

927،704

7،9,3،5,,،057

4،,00،905،323

95،205،920

90،350،402

420،050،204

نفت اصفهان

02،222

023،000،422

023،0,9،022

722،002

454،479

( )0،907،,,9

مهندسي راه آهن

0,2،,29

5،040،0,2،002

5،003،052،020

00،,05،7,5

00،0,4،324

( )04،702،4,7

06

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
ملي مس

0،400،020

0,،2,7،200،950

05،530،30,،,2,

37،032،330

32،592،900

9،520،500،002

009،,20

903،793،520

930،440،,55

0،,09،200

0،75,،03,

( )77،905،740

مخابرات

0،500،95,

,،090،,03،073

0،,09،770،727

59،427،374

52،7,3،025

093،370،235

مپنا

0،099،944

4،042،300،599

4،954،2,5،4,0

00،594،900

04،045،,,3

( )050،030،943

42،222

090،702،222

052،073،729

7,5،900

74,،242

( )3،320،204

0،,37،004

02،257،032،0,4

00،707،474،040

027،53,،05,

022،099،370

0،009،530،,05

گسترش سرمایه گذاري ایرانیان

74،222

000،924،222

073،,00،022

0،029،3,5

0،270،404

52،90,،030

گسترش خودرو

320،222

0،907،459،222

0،02,،032،020

00،400،,04

00،,,0،000

( )947،020،739

0،322،,0,

4،7,0،,0,،0,9

4،0,0،750،472

92،032،204

0,،523،054

594،5,0،429

كالسیمین

53,،,00

4،300،700،037

4،005،730،739

90،947،,30

03،79,،279

050،305،753

فوالد یزد

7،522

0,،005،522

02،702،7,,

059،020

052،709

00،003،9,0

5،,30،030

05،03,،020،70,

05،522،300،705

0,،435،372

09،332،403

055،724،404

فوالد آلیاژي ایران

502،222

0،2,3،090،004

0،300،244،057

00،245،709

02،55,،7,0

37،00,،423

شیشه همدان

72،222

000،05,،0,0

004،,02،0,0

32,،407

,4,،050

( )4،,03،07,

شهرسازي و خانه سازي باغمیشه

90،222

949،909،222

927،737،,,4

0،,24،50,

0،077،474

59،255،000

شرکت افرانت(سهامی عام)

4،222

50،542،222

50،035،952

050،575

090،040

4،004،354

سرمایه گذاري ملي ایران

42،222

3,،022،222

020،050،204

40,،353

532،422

( )5،740،405

سرمایه گذاري معادن و فلزات

0،707،472

04،023،3,4،950

05،,40،427،923

,2،440،797

07،253،392

034،,00،570

سرمایه گذاري غدیر

0،040،002

02،350،742،543

00،902،253،074

40،3,0،020

45،02,،077

( )450،2,,،009

سرمایه گذاري شاهد

,3،390

057،500،470

050،,0,،20,

0،944،000

0،090،279

( )5،220،,20

سرمایه گذاري سایپا

5،9,5،232

05،040،730،004

05،032،092،090

04،450،254

00،0,,،577

( )03،005،57,

سرمایه گذاري خوارزمي

092،222

040،922،222

053،393،2,3

0،0,5،230

0،047،420

( )0،003،7,0

سرمایه گذاري امید

405،732

0،2,0،920،,07

0،000،272،723

00،204،903

02،500،400

( )070،0,4،799

سایپا

0،939،940

5،277،5,0،090

5،059،444،290

00،330،575

02،990،500

( )003،930،004

زامیاد

5،275،,07

02،,73،503،930

02،943،275،379

4,،0,9،303

45،950،522

930،0,9،002

روان فن آور

9،222

07،204،222

7،992،093

,0،,,5

,2،004

3،490،040

رایان سایپا

9,،222

040،302،222

055،9,0،355

0،990،793

0،043،720

5،354،,07

حفاري شمال

022،222

794،322،222

70,،0,0،73,

9،979،329

9،003،422

02،409،,33

0،252،074

05،407،,03،900

09،,42،,72،044

00،000،4,5

00،4,5،044

407،027،,0,

توسعه صنایع بهشهر

022،222

002،455،904

003،043،340

0،009،079

0،240،009

( )02،0,0،009

پست بانك ایران

500،024

0،335،570،005

9،970،290،,00

07،90,،,,0

05،300،909

( )93,،,02،,5,

پتروشیمي خارك

4,3،007

3،000،257،002

3،077،005،793

40،270،7,7

5,،794،050

572،004،055

پتروشیمي پردیس

02،222

0،479،340،900

0،422،409،747

0،330،050

0،,03،044

50،707،049

پتروشیمي اراك

0,9،535

0،277،34,،777

0،000،,37،773

4،,00،029

4،995،035

( )47،232،422

مس شهید باهنر

لیزینگ ایرانیان
گل گهر

گروه بهمن

فوالد مباركه

چادرملو
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
بیمه پارسیان

042،222

322،900،730

305،03,،222

5،340،002

5،420،72,

( )09،503،7,7

بیمه آسیا

009،203

405،497،52,

,20،309،039

9،293،055

0،,00،7,7

( )095،95,،,04

بانك ملت

94,،557

0,5،,70،722

035،,33،059

5،074،542

9،305،952

( )0,،000،999

بانك كارآفرین

42،222

020،952،222

022،353،040

0،020،973

0،227،022

( )0،009،,00

بانك صادرات

0،522،222

0،973،042،993

0،030،000،077

00،494،,44

00،,5,،049

49،059،574

بانك سینا

342،222

0،324،305،002

0،359،399،943

04،007،700

05،403،707

( )7,،905،,,0

بانك سرمایه

02،222

027،2,2،222

039،,05،707

0،249،270

0،292،522

02،000،300

بانك تجارت

32،222

000،005،900

049،794،005

324،0,0

,44،409

04،00,،539

بانك پارسیان

9،250،722

02،00,،,37،902

02،070،337،070

40،500،039

49،,35،505

( )34،507،005

بانک پاسارگاد

703،022

0،550،507،922

0،559،979،2,2

0،792،509

0،000،090

( )04،003،904

بانک انصار

070،004

0،272،,,4،0,,

0،230،952،440

02،320،294

02،925،592

( )40،770،,03

ایران خودرو

0،095،700

4،005،,75،054

4،953،530،577

0,،549،,05

07،905،904

( )003،570،502

ایران ترانسفو

0،00,،,75

07،025،950،500

05،7,9،,35،5,7

,7،45,،,90

,0،200،007

0،940،,07،59,

انفورماتیك

937،0,2

7،379،749،322

,،224،059،,07

97،302،459

95،,0,،004

( )0،009،,0,،055

البرز دارو

,7،093

0،072،,50،223

0،005،343،905

7،,90،059

7،925،000

90،050،004

اقتصاد نوین

9،400،005

00،079،057،009

00،004،000،0,5

70،407،005

79،,04،090

307،020،5,9

ارتباطات سیار ایران

00,،900

7،9,9،95,،5,5

7،2,0،050،273

90،70,،,40

90،307،059

090،400،,04

آسپ

94،222

005،707،272

023،205،032

4,4،3,0

409،9,0

5،420،520

0،97,،300،7,5

0،0,0،937،009

0،473،435،055

040،503،024،007

050،049،030،004

 -21-,سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
نه ماهه
0932/20/20
نام سهم

بهای فروش

تعداد

ارزش دفتری

کارمزد فروش

سود (زیان) فروش

مالیات

ملی مس حق تقدم

,0،900

900،004،044

999،900،340

0،025،922

0،702،,07

05،570،309-

گل گهر حق تقدم

0

4،940

4،322

07

00

720-

فوالد مبارکه حق تقدم

99,،,07

555،30,،430

903،000،527

0،550،02,

0،005،755

70،295،595

سرمایه گذاری سایپا حق تقدم

734،222

0،759،002،222

0،243،,09،430

,،730،725

,،007،022

477،530،025

بانک پاسارگاد حق تقدم

532،222

799،402،222

750،972،00,

9،940،473

9،070،,42

02،923،790-

بانک انصار حق تقدم

042،222

9,4،,,2،222

973،000،932

0،250،030

0،303،522

00،090،303

0،045،545

4،743،200،340

5،23,،200،545

03،394،320

0,،034،00,

0،420،073،50,

3،2,,،,20،240

7،,,0،409،300

5,،000،,22

54،555،204

0،020،772،905

ایران ترانسفو حق تقدم

08

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
 -15سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
نه ماهه
0931917912
تعداد سهام

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری

نفت بهران
مخابرات
زامیاد
چادرملو
بانک پارسیان
گل گهر
ملی مس
فوالد مبارکه
اقتصاد نوین

070،770
0،740
097،000
024،40,
022،222
590،220
407،33,
0،235،032
00،547

5،559،30,،90,
07،727،225
0،073،9,2،700
70,،453،,27
730،222،222
0،3,4،049،,90
0،,40،035،237
9،474،374،002
020،004،7,2

5،3,0،403،050
05،790،,0,
0،,00،400،759
007،00,،9,7
027،907،200
5،270،209،035
4،499،432،97,
9،920،305،530
37،920،035

09،42,،757
052،057
7،004،205
9،4,3،403
9،772،7,2
04،030،575
04،004،2,7
0,،,79،347
470،000

00،003،,30
099،292
7،957،329
9،930،053
9،572،222
05،304،073
05،0,7،502
00،,03،,07
497،20,

)(4,3،903،320
0،022،942
)(700،029،353
)(54،002،,4,
)(00،557،040
)(0،027،400،037
)(0،024،730،,0,
000،037،390
3،,23،790

داده پردازی

42،222

050،542،222

42،325،7,5

049،472

000،042

32،203،427

تقدم داده پردازی

42،222

30،542،222

7,،204،222

5,3،272

570،042

09،509،732

تقدم اقتصاد نوین

90,،0,0

325،327،075

724،903،200

5،0,7،340

5،405،495

032،007،047

بانک پاسارگاد

022،222

542،722،222

54,،,77،204

0،9,9،705

0،049،222

)(00،320،733

بانک تجارت

07،207

5,،355،740

55،409،007

04,،300

055،009

9،300،037

422

4،079،222

4،005،,,4

03،553

0,،,04

503،,40

ایران ترانسفو

5,0،09,

0،,30،537،,05

4،,02،,32،702

04،900،04,

05،5,0،5,5

)(0،349،023،2,,

سرمایه گذاری معادن

43،222

440،052،222

450،04,،009

0،300،942

0،070،022

5،033،000

سینا دارو

92،222

509،272،222

570،049،059

0،090،3,0

0،004،922

)(59،257،492

فن آواران

42،222

500،042،222

504،,70،920

0،097،950

0،009،042

0،49,،437

پتروشیمی اراک

057،507

740،730،247

405،537،200

9،540،07,

9،079،5,4

00،5,5،007

پتروشیمی پردیس

54،222

0،097،034،222

375،704،300

7،907،347

7،0,2،304

043،2,0،050

داروسازی جابر

022،222

,,,،722،222

309،500،7,5

5،022،735

5،559،222

)(99،370،90,

سرمایه گذاری امید

94,،0,3

0،992،909،357

0،407،303،979

0،290،970

7،740،402

)(022،925،95,

سرمایه گذاری غدیر

022،222

325،022،222

,07،00,،739

5،0,9،00,

5،400،222

7,،700،2,3

گروه بهمن

022،222

543،522،222

454،,92،030

0،592،007

0،030،222

)(30،040،409

2

2

2

نام سهم

سیستم

سایر
جمع

2
-

)2752070657020( 052،030،245 05,،23,،4,9 94،000،275،9,9 0,،29,،002،,7,
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صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931

 -16سود سهام
سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر به شرح زیر می باشد:

سال مالی

تاریخ تشکیل
مجمع

تعداد
سهام
متعلقه
در
زمان
مجمع

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0931917912

0913917912

0913901912

سود
متعلق
به هر
سهم

جمع درآمد سود
سهام

برگشت هزینه
تنزیل دورۀ
قبل(هزینه
تنزیل)

خالص درآمد
سود سهام

بانک
پارسیان

09,3/00/03

0932/20/03

2

2

0,2،305،232

( )3،774،207

000،053،205

00,،302،045

زامیاد

09,,/00/03

0932/25/27

2

2

047،222،222

( )3,2،040

044،203،059

047،594،0,3

077،930،092

گل گهر

09,,/00/03

0932/29/90

2

2

,4،720،,22

( )0،420،243

,9،022،050

054،59,،2,2

023،29,،050

نفت بهران

09,,/00/03

0932/25/0,

2

2

744،053،422

( )9,،449،727

700،034،,35

530،039،407

490،475،220

فوالد
مبارکه

09,,/00/03

0932/25/0,

2

2

000،203،422

( )04،52,،520

070،700،233

929،522،425

992،222،222

انفورماتیک

09,,/00/03

0932/29/90

2

2

053،753،922

( )00،2,4،099

09,،475،070

09،440،035

03،302،222

سرمایه
گذاری
معادن و
فلزات
سیمان
فارس و
خوزستان

خالص درآمد
سود سهام
(برگشت هزینه
تنزیل)

سود (زیان)
تحقق نیافته
نگهداری

2

09,,/00/03

0932/25/03

2

2

04،222،222

( )7،470،422

7,،590،422

50،250،303

54،222،222

09,,/00/03

2

2

2

2

5،030،043

5،030،043

02،32,،,55

05،039،940

09,,/00/03

0932/25/00

2

2

025،290،222

( ),،0,3،9,9

34،050،700

00،579،974

,7،,00،932

سرمایه
گذاری
امید

0932/20/0,

042،090،422

( )05،530،730

097،095،,29

2

,5،222،222

کالسیمین

0932/20/0,

09,،222،222

( )0،925،703

092،734،9,0

2

2

سرماه
گذاری
شاهد

09,3/20/00

ملی مس

00،430،025

022،222،222

21

000،430،025

2

0,0،52,،037

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
اقتصاد
نوین

0932/25/0,

90,،0,0،,0,

( )00،734،777

032،5,7،040

2

2

ایران
ترانسفو

0932/29/02

947،204،222

( )00،,00،004

999،020،,,4

2

2

00،095،000

00،095،000

2

979،,74،,09

2

2

0،203،207،4,3

,00،940،034

()000،,59،570

0،004،270،257

0،72,،970،205

0،300،477،7,9

سایپا
سایر
مطالبات
0،,57،302،42,

جمع :

 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت 7سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر
تفکیک می شود:

یادداشت
سود اوراق مشارکت

شش ماهه

شش ماهه

ساالنه

0931917912

0913917912

0913901912

ریال

ریال

ریال

2

4,،0,0،422

4,،0,0،422

2

4,،0,0،422

4,،0,0،422

2,-2

جمع

20

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931

 2,-2سود اوراق مشارکت
شش ماهه

شش ماهه

ساالنه

0931917912

0913901912

0913901912

تاریخ

تاریخ

مبلغ

سرمایهگذاری

سررسید

اسمی

اوراق مشارکت :
اوراق مشارکت شهرداری مشهد

2

2

جمع

نرخ
سود

ریال

درصد

2

%2

2

-

سود

سود

ریال
2
2

ریال

ریال

40،0,0،422

40،0,0،422

40،0,0،422

40،0,0،422

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

نه ماهه

ساالنه

0931917912

0913917912

0913901912

ریال

ریال

ریال

مدیر

555،924،722

000،507،540

920،240،343

ضامن

555،924،722

000،509،035

920،275،020

متولی

000،449،223

40،740،954

,0،0,2،952

0،495،004

0،495،004

3،300،73,

0،220،73,،9,5

5,3،204،077

735،,04،73,

حسابرس

22

سود

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
 -19سایر هزینهها
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0931917912

0913917912

0913901912

ریال

ریال

ریال

07،090،,05

00،035،939

05،490،,09

2

0,،0,5،042

04،222،225

هزینه های کارمزد بانکی

52،222

02،222

52،222

هزینه برگزاری مجامع

,90،504

2

2

70،2,0،204

2

2

2

2

2

03،7,7،905

97،23,،459

53،400،,00

هزینه تشریفات تصفیه صندوق
هزینه های تأسیس

هزینه نرم افزار
هزینه معامالت اوراق مشارکت

-21تعدیالت
تعدیالت ناشی از صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری 7در سر فصل واحدهای سرمایه گذاری صادرشده وباطل شده طی دوره
درج گردیده است
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

0932/20/20

0933/20/20

0933/02/20

ریال

ریال

ریال

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

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

23

2

0،905،93,،,27

2

2

0،905،93,،,27

2

صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
یادداشت های همراه صورت مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ  2مهرماه0931
-22سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق
0932/25/20

اشخاص وابسته

نام

مدیر،کارگزار،مدیر ثبت،مدیر
سرمایه گذاری،واشخاص وابسته

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

نوع وابستگی

نوع واحد های
سرمایه گذاری

مدیر صندوق

ممتاز وعادی

اشخاص وابسته

شرکت بیمه نوین

وابسته به
ضامن

ممتاز وعادی

اشخاص وابسته

شرکت سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین

وابسته به
ضامن

ممتاز وعادی

تعداد واحد های
سرمایه گذاری

043

درصد
تملک

7%
21,9%

025

512,%

42,

-23معامالت با ارکان واشخاص وابسته به آنها
شرح معامله
طرف معامله

نوع وابستگی

شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین

مدیر صندوق

موضوع معامله

ارزش معامله

خرید و فروش
سهام

479،300،00,،032

تاریخ معامله

طی دوره

مانده طلب (بدهی)  -ریال

003،970،500

-24رویدادهای 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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