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یادداشت های توضیحی همراه ،بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
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 -1اطالعات کلی صندوق

 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ،در
تاریخ  1387/06/31تحت شماره  10630نزد 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 و حق 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 سال هشتم ،از تاریخ  1395/04/12به مدت شش ماه تمدید گردیده و طی نامه شماره 122/16098
مورخه  1395/10/12سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ  1398/04/12تمدید شد .مرکز اصلی صندوق در تهران،
شهرک غرب ،خیابان فالمک شمالی ،خیابان نوزدهم ،پالک  4واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین در تاریخ  1392/04/12نزد اداره ثبت شرکتها با نام موسسه
صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین با شماره ثبت  32071وشناسه ملی  10320884704به ثبت رسید
و پایان سال مالی شرکت از دوم دیماه به سی ام آذرماه هرسال تغییر یافت.

 -2-1اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین مطابق با ماده  52اساسنامه در
تارنمای صندوق به آدرس http://www.enbankfund.com
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 - 2ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده
است:
مجمع صندوق ،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 اند شامل اشخاص زیر است:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای
ممتاز تحت تملک

درصد
واحدهای
تحت تملک

1

بیمه نوین(سهامی عام)

100

10%

2

توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)

100

10%

3

خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین(سهامی عام)

200

20%

4

سرمایهگذاری اقتصاد نوین(سهامی عام)

200

20%

5

كارگزاری بانك اقتصاد نوین(سهامی خاص) -مدیر

200

20%

6

گروه استراتوس پارس(سهامی عام)

200

20%

1000

100%

جمع
مدیر صندوق،

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ  1383/7/25با شمارة ثبت

 232060نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،شهرک
قدس (غرب) ،خیابان فالمک شمالی ،کوچه نوزدهم ،پالک .4

متولی صندوق ،موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ  1374/02/25با شماره ثبت  8487نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا)،
باالتر از اسفندیار ،خیابان عاطفی غربی ،پالک  ،60طبقه اول.
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حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که در تاریخ  1382/04/29با شماره ثبت  15566نزد
مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران ،میرداماد ،خیابان
نفت شمالی ،نبش خیابان نهم ،پالک  ،39واحد .22

مدیر ثبت ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین (سهامی خاص) است که در تاریخ  1383/7/25با شمارة ثبت 232060
نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران ،شهرک
قدس (غرب) ،خیابان فالمک شمالی ،کوچه نوزدهم ،پالک .4

 - 3مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره/سال مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری

 -4-1سرمایهگذاریها
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  1386/11/30هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.

 -4-1-1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا
فرابورسی 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
میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  20درصد افزایش
یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
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 -4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -4-1-3سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش
فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین می شود.

 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها
 -4-2-1سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان
سهام شرکتهای سرمایهپذیر 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  8ماه ،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.
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 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزینه
هزینه برگزاری مجامع صندوق

شرح نحوة محاسبه هزینه
حداکثر تا مبلغ  120میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.
ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه  0/3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد

مدیر

ثابت و  10درصد از ما به التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه
گذاری بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به باالترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح
سپرده در روز کاری قبل.

متولی
حسابرس

ساالنه دو در هزار ( )0.002از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که ساالنه حداقل مبلغ  50میلیون ریال و حداکثر
مبلغ  150میلیون ریال.
ساالنه مبلغ ثابت  90میلیون ریال.
معادل سه در هزار ( ) 0.003ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .به منظور توزیع کارمزد تصفیه
بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ( )0.003(/)365*nضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان

کارمزد تصفیۀ صندوق

روز قبل در حساب ها ،ذخیره می شود ،n .برابر است با  5یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد .هر زمان ذخیره صندوق
به  0/3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید ،محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های
صندوق متوقف می شود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت
به تصویب مجمع صندوق برسد .مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر  5میلیون ریال است.
هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها به شرح ذیل با ارائه
مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق بر اساس روش ثابت و متغیر به شرح زیر محاسبه می شود.
 )1ساالنه مبلغ  250.000.000ریال هزینه ثابت،

هزینه های دسترسی به نرم افزار
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

 )2ساالنه  5.000ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری،
 )3مبلغ  800ریال به ازای هر درخواست صدور یا ابطال ثبت شده در نرم افزار،
 )4ساالنه  0.00005از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف  30هزار میلیارد ریال،
 )5ساالنه  0.00003از متوسط ارزش خالص دارایی ها از  30هزار میلیارد ریال تا سقف  50هزار میلیارد ریال،
 )6ساالنه  0.000001از متوسط ارزش خالص دارایی ها از  50هزار میلیارد ریال به باال.

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  50اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف  90درصد قابل پرداخت
است .باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
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 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را
در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
 -4-6تعدیالت 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  13اساسنامه
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.
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