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با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه مربوط به دوره نه ماهه منتهی به
تاریخ  3113/24/42که در اجرای مفاد بند  7ماده  42اساسنامه 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

4

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
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 -2یادداشتهای 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 فیروزه 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  31/39/1931به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
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نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

یادداشت

31/3//3930

31//9/3930

31//9/0930

ریال

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

0

3,8,0/83908,3/

10890080/083/3

3,833080938/,3

سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمدثابت

,

/8/9/83,383/0

دارایی ها

3/83,,80008339

حسابهای دریافتنی

9

383398//38033

,/1813/803,

381,,8,,183/3

سایر دارایی ها

,

3,8/008013

018/,,83,1

308/0,8,,0

موجودی نقد

/

383/080,081/0

1/981308903

380008/3/81/3

جاری کارگزاران

/

/

3/3/,/0300

38,3/83,,8,03

سرمایه گداری در گواهی سپرده

/

/

3/83,,8/0/8,39

/

1/819/8,998/,1

0,8/,/80//8,/0

038/,/8/,0803,

جمع دارایی ها
بدهی ها
پرداختنی به ارکان صندوق

3/

0,/819,83//

,3,8,00833,

93180,389/0

سایر حسابهای پرداختنی و ذخائر

33

/38/09801/

008,,,8,/9

918/098,0/

پرداختنی به سرمایه گذاران

33

/

3839083118,01

38,,180/,8,00

جاری کارگزاران

31

3,/91,,/,,311

/

/

380308/038/,3

38/09890080,,

3890,80,,81/0

1,8,008,1,8//3

0,83138,008/1/

1/80,/8/098033

38,0983/3

381008109

383,081/0

جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد

30

یادداشتهای توضیحی  1تا  24همراه ،بخش جدائیناپذیر صورتهای مالی میباشد.
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صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

ریال

ریال

ریال

30

3383/189308,9/

3/80,/801083//

3380138//,8910

3,

38/,18,9,8013

38/318/9080,/

)(083108,/38,0,

39
3,

083/3839/8301
080,0833,81,,

38//,833,80/3
,/38,//800,

180/38,138,31
38///830/8,,,

338,3189,/8/3/

3,81938,30893,

318,9,8,//809/

یادداشت
درآمد ها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق
بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
الحساب
سود سهام
جمع درآمد ها
هزینه ها

381,/81938/00
13081/18/00

/,3809180,0
38/0,81,/8//3

3803083038//,
33/819080/3

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

3/
3/

جمع هزینه ها

38,/089,08//,

38/398/,380,,

38,10803981/,

سود(زیان) خالص

3/833,8/318333

3081018,,18313

338301819383,3

صورت گردش خالص دارایی ها
31/39/3930
تعداد واحد

31//9/3930

31////0930

ریال

ریال

ریال

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

,083,0

/
93813381,/8390

/
,38,318/008//,

/
,1833/893,80,/

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

018/09

)(0080,080,983,0

)(3/8,1089,183/3

)(108,918301813/

3/833,8/318333

3081018,,18313

338301819383,3

1,8,008,1,8//3

0,83338,008/1/

1/80,/8/098033

38,0983/3

381008109

383,081/0

خالص دارایی ها اول دوره

سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی ها( واحد های سرمایه
گذاری)پایان دوره

خالص دارایی ها متعلق به هر واحد

33831,

یادداشتهای توضیحی  1تا  24همراه ،بخش جدائیناپذیر صورتهای مالی میباشد.
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دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

-1اطالعات کلی صندوق

 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود در تاریخ  31,/9/0930تحت
شماره  3/9,/نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق 8جمعآوری سرمایه از
سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول 8تالش
میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف 8صندوق در سهام وحق تقدم خرید سهام
شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس 8اوراق مشارکت 8اوراق صکوک 8اوراق بهادار رهنی 8گواهی سپرده و سپرده های
بانکی سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )0اساسنامه 3 8سال است .مرکز اصلی صندوق در
تهران8خیابان حافظ 8بن بست ایرانیان 8پالک  3طبقه  ,شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین واقع شده و صندوق دارای  3,شعبه
است.

 1-4اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه مطابق با ماده  00اساسنامه در تارنمای صندوق
سرمایهگذاری به آدرس  www.firouzehfund.comدرج گردیده است.

-2

ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق سرمایهگذاری 8از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
به شرطی که حداقل  0درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند 8از 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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تعداد واحدهای
نام دارندگان واحدهای ممتاز

ردیف

ممتاز تحت
تملک

درصد واحدهای
تحت تملک

3

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص( -مدیر

442

%44

4

شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه (سهامی خاص)

742

%74

3222

%322

جمع

مدیر صندوق 8شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  31,199930با شمارة ثبت  313/,/نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران 8خیابان حافظ 8بعد از پل دوم 8بن بست ایرانیان8
پالک  3طبقه ,
متولی صندوق 8موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ 31,,9/930به شماره ثبت  33//1نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران 8میدان فاطمی 8ساختمان فاطمی 8پالک 831طبقه اول 8واحد
33
ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  31,199930با شمارة ثبت  313/,/نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران 8خیابان حافظ 8بعد از پل دوم 8بن بست ایرانیان8
پالک  3طبقه ,
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ 31,,9/930به شماره ثبت  33//1نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران 8میدان فاطمی 8ساختمان فاطمی 8پالک 831طبقه
اول 8واحد 33
-3

مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است .
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 -0خالصه اهم رویههای حسابداری

2-1

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  31,,93391/هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
4-1-1

سرمایهگذاری 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 8منهای 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  3/درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت
تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
4-1-2

سرمایهگذاری 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.
 4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن 8تعیین می شود.

2-4
4-2-1

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 می گردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده 8مبلغ سود دریافتنی با
توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف  ,ماه 8با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه
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آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  0درصد 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 8سپرده و گواهیهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایهگذاری شناسایی میشود .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 8سپرده 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.

2-9

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 3درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه /91درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار

مدیر

با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و  3/درصد از مابه التفاوت روزانۀ سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده
گذاری در بانک ها یا موسسات ماللی و اعتباری نسبت به باالترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در
زمان افتتاح سپرده 8در روز کاری قبل

متولی
ضامن
حسابرس

ساالنه /90درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در روز کاری قبل
ساالنه  390درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه مبلغ ثابت  1/میلیون ریال
معادل  /91درصد 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 ))/9//1( 9 (n*1,0ضربدر خالص ارزش داراییهای
صندوق در پایان روز قبل در حسابها 8ذخیره میشود 8n .برابر است با  3که طول عمر صندوق به سال می باشد .هر
زمان ذخیرة صندوق به  /91درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید 8محاسبۀ ذخیرة تصفیه
و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف میشود.

7

صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

2-2

بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1ماده  03اساسنامه 8کارمزد مدیر 8متولی 8ضامن هر سه ماه یک بار به میزان  //درصد قابل پرداخت است.

باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.

2-5

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.

2-6

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  3ماده  31اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای
سرمایهگذاری است 8به 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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-5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

3-0

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

صنعت
بیمه و صندوق باز
نشستگی به جز تامین
اجتماعی :
استخراج نفت و گاز خام
:
انبوه سازی امالک و
مستقالت

فلزات اساسی :

محصوالت شیمیایی :

سرمایه گذاری ها :
بانکها وموسسات اعتباری
:
قند وشکر
کاشی و سرامیک
فرابورس

جمع

سهم

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

3113/24/42

3112/24/42

3112/24/42

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

ریال

ریال

درصد به
کل
دارایی ها

بیمه البرز

2

2

2

بیمه پارسیان

2

2

2

درصد به کل
دارایی ها

31.34

درصد به کل
دارایی ها

4.18
6.24

حفاری شمال

3،384،428،414

3،181،172،433

1

4.41

1.17

ت-سرمایه گذاری شاهد

241،214،616

186،247،237

3.34

1.31

2

سرمایه گذاری شاهد

4،212،261،422

4،414،232،466

6.11

2

سرمایه گذاری مسکن

1،423،411،182

1،414،631،412

8.81

2

شرکت ملی مس ایران

122،183،484

761،872،232

4.22

فوالد مبارکه اصفهان

4،111،874،742

1،214،141،282

7.62

2

پتروشیمی خارک

4،744،121،342

4،348،388،648

7

7.26

1،281،714،221

4،322،172،222

7.84

2

31.1

1.38

پتروشیمی پردیس
سرمایه گذاری توسعه
صنعتی ایران

4،422،116،482

2،141،341،212

32.27

1.41

6.23

بانک پاسارگاد

4،181،174،642

4،828،616،123

7.48

2.34

4.33

قند اصفهان

2

2

کاشی و سرامیک سینا

2

ارتباطات سیار

142،324،142

آ.اس.پ

2

182،664،414

2

2

4.42

2

4.12

7.1

1.23

2

46،841،372،642

9

42،718،271،864

68.43

1.47
41.82

64.33
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-,سرمایهگذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایهگذاری در اوراق مشارکت فرابورسی به تفکیک به شرح زیراست:

سرمابه گذاری اوراق مشارکت فرابورسی وغیرفرابورسی
سرمایه گداری درگواهی سپرده بانکی

نه ماهه

نه ماهه

یک ساله

یادداشت

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

,-3

/8/9/83,383/0

/

/

/

/

3/83,,8/0/8,3,

3/83,,80008339

/8/9/83,383/0

3/83,,8/0/8,3,

3/83,,80008339

جمع کل

 6-1سرمایه گداری در اوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:
نه ماهه
3113/24/42
نرخ
سود

ارزش دفتری

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد از کل دارایی

واسط مالی اردیبهشت(ذماهان )4

42%

4،223،244،222

12،421،113

4،213،644،113

4.2

واسط مالی فروردین(ذصامید )

42%

1،224،178،324

324،234،234

1،327،111،462

8

واسط مالی اسفند(ذساما)

42%

3،123،424،222

8،427،617

3،132،241،217

1.2

بین المللی توسعه ساختمان(نارنجستان)

42%

4،212،634،113

46،262،876

4،443،282،427

6.4

8،711،142،876

472،413،131

1،272،384،314

41

جمع کل
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 -9حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:
3112/24/42

3112/24/42

3113/24/42
تنزیل نشده

نرح تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سود سهام دریافتنی

3،116،442،222

331،611،612

سود دریافتنی سپرده یانکی

32،111،188

31،121

سایر حسابهای دریافتنی

3،436،636،166

823812227

32،186،224

3،227،133

2

3،126،621،188

414،212

113،362

-

331،627،477

4،188،342،668

3،447،224،233

4،188،681،324

821،141،438

 -8سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس و برگزاری مجامع و مخارج آبونمان نرم افزار میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک
نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  19اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف 0
سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود .در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تأسیس  3سال بوده و مخارج
آبونمان نرم افزار به صورت ساالنه مستهلک می گردد.
نه ماهه

نه ماهه

31/39/3930

31//9/3930

ابتدای سال

استهالک سال مالی

مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

ساالنه
31//9/0930

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مخارج تاسیس

1/8///8///

3,833/830,

189,/8903

3,89,/89/3

308/0,8,,0

مخارج آبونمان نرم افزار

3/,8,//8///

3918,3,813/

3083918,,/

3083/08193

/

جمع

33,8,//8///

3//8,0080,,

3,8/008013

018/,,83,1

308/0,8,,0
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 -9موجودی نقد

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

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

حساب جاری بانک سامان به شماره ,0/-0/-330,9/,-3

,098/0,8,13

/08///8///

38//,8,9/8,,/

حساب سپرده کوتاه مدت بانک سامان به شماره ,0/-,3/-330,9/,-3

3800,8,398,91

33381308903

010830,8033

جمع

383/080,081/0

1/981308903

380008/3/81/3

 -10بدهی به ارکان صندوق

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

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

ریال

ریال

ریال

مدیر
متولی
ضامن
حسابرس

391800983//
330839,8,30
30089,3810/
3989,/8/30

33,81,08///
3,38,90830/
33080198/03
308/0/8/10

31380,/810,
30180//8,00
33,809380/0
3/8///8///

جمع

0,/819,83//

,3,8,00833,

93180,389/0

بدهی به مدیر متشکل از کارمزد مدیر 8کارمزد صدور و ابطال گواهی و امور صندوق می باشد.

 -11سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

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

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

ذخیره کارمزد
تصفیه

/38/09801/

008,,,8,/9

918/098,0/

جمع

/38/09801/

008,,,8,/9

918/098,0/
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 -12پرداختنی به سرمایه گذاران
نه ماهه
31/39/3930

نه ماهه
31//9/3930

ساالنه
31//9/0930

ریال

ریال

ریال

بابت تتمه واحدهای صادر
شده
بابت واحد های ابطال شده

/
/

380,,80//
383938,,98301

/
38,,180/,8,00

جمع

/

3839083118,01

38,,180/,8,00

 -13جاری 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

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

نام شرکت کارگزاری

گردش بدهکار
ریال

گردش بستانکار
ریال

مانده پایان دوره
ریال

مانده پایان دوره
ریال

مانده پایان دوره
ریال

کارگزاری بانک اقتصاد نوین

13/83108//08033

13383//8033800,

)(38/918,/,8311

4،232،624،442

13/83108//08031

جمع

13/83108//08033

13383//8033800,

)(38/918,/,8311

4،232،624،442

13/83108//08031

 -14خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
نه ماهه
31//9/3930

نه ماهه
31/39/3930

ساالنه
31//9/0930

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

تعداد
33831,
38///

ریال
1083/980008//3
38,0983/38///

ریال
0089,980398,1,
3810081098///

ریال
1,83/08,03891,
383,081/08,91

جمع واحد های سرمایه گذاری

33831,

1,8,008,1,8//3

0,83138,,08,1,

1/80,/8/098033
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 -15سود(زیان) فروش اوراق بهادار
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

ریال

ریال

ریال

سود(زیان)حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

30-3

338/3083138011

3/80,1803,809/

3381338///8339

سود(زیان)ناشی از فروش حق تقدم

30-3

3083/08339

,9803,830/

,38,3,8/,,

سود (زیان) فروش اوراق مشارکت

30-1

,0819/813/

1،413،173

3,83,/801/

3383/189308,9/

3/80,/801083//

3381338//,8,10

یادداشت

جمع

- 1-15سود (زیان) فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
نه ماهه
3113/24/42
بهای فروش

نام سهم

تعداد

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

122،222

134،427،233

سرمایه گذاری بهمن

322،222

14،288،641

11،243،182

بانک پارسیان

1،671

1،126،282

1،118،434

44،636

صنایع ملی مس

3،112،222

32،217،362،222

7،736،767،188

46،412،284

44،284،822

پاکسان

3،422،641

2،624،747،227

2،116،217،372

44،113،427

41،248،611

442،112،287

سیمان فارس خوزستان

3،222،222

3،324،222،222

3،322،436،322

4،824،242

4،444،222

)(26،886،442

222،222

1،714،244،222

1،274،637،827

31،748،214

38،674،462

443،222،423

پتروشیمی خارک

342،222

4،811،431،881

4،284،864،361

32،187،724

32،366،268

138،312،142

بیمه البرز

4،261،417

7،231،211،312

8،326،831،611

11،434،484

17،264،214

)(832،223،482

بیمه پارسیان

3،212،222

4،636،114،124

1،644،114،636

31،137،272

31،283،664

)(3،211،223،821

کاشی سعدی

3،222،222

3،826،744،831

3،728،422،222

32،347،363

1،411،777

338،862،883

کارخانجات داروپخش

322،222

761،622،222

741،214،428

2،414،823

1،827،111

14،286،614

مهندسی صنعتی روان فن آور

1،222

36،118،222

6،112،422

86،863

82،112

32،214،121

1،122،222

1،172،642،112

32،271،271،277

41،874،822

21،841،444

)(426،442،381

64،222

424،114،222

361،824،222

3،341،124

3،246،674

11،111،181

فوالد آلیاژی ایران

322،222

427،122،222

443،442،222

4،814،437

4،716،422

412،238،481

فوالد آلیاژی یزد

6،222

12،236،222

32،632،688

341،181

342،282

31،323،821

پتروشیمی فن آوران

مخابرات ایران
گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
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ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

148،611،421

3،661،217

3،477،417

)(26،214،234

421،237

274،221

648،431

21،714

)(342،171
4،673،136،312
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بهای فروش

نام سهم

تعداد

سرمایه گذاری شاهد

1،822،222

1،242،328،722

3،222،222

4،464،746،112

3،834،414،313

1،322

373،182،122

342،872،742

812،123

6،122

17،218،122

47،262،483

422،624

سرمایه گذاری پارس توشه
سبحان دارو

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

8،861،616،888

21،841،712

27،342،722

247،277،472

33،161،177

33،131،771

242،382،187

841،122

31،144،174

284،314

68،488،444

خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن
بیمه آسیا

162،222

3،481،422،222

3،478،823،644

8،228،667

7،127،722

)(4،637،114

پست بانک

24،222

433،242،222

322،264،742

3،362،772

3،244،421

322،773،441

پتروشیمی پردیس (فرابورسی)

412،222

7،472،322،222

6،272،226،142

42،113،183

42،242،222

742،627،664

بانک کار آفرین

3،422،222

1،111،422،222

1،283،242،324

43،347،141

31،117،422

276،814،224

باما

311،222

1،642،741،347

1،123،627،824

31،427،842

38،321،714

423،211،611

ارتباطات سیار

314،222

7،174،121،216

7،473،248،121

23،132،862

11،863،734

631،724،378

کاشی نیلو

3،182

1،132،262

1،414،477

43،412

31،474

617،783

سرمایه گذاری ساختمان ایران

632،211

111،142،746

132،171،243

4،216،413

2،116،644

78،248،741

سرمایه گذاری بوعلی

32،172،222

32،721،317،221

1،288،844،761

46،123،826

41،734،682

3،321،667،322

سرمایه گذاری مسکن

6،122،222

34،146،212،647

33،283،842،327

72،261،772

62،782،241

3،111،236،141

کارخانه چینی ایران

442،222

664،442،222

638،274،222

1،624،177

1،133،421

17،443،172

فوالد مبارکه اصفهان

4،422،222

6،228،717،442

6،114،214،441

12،176،437

14،421،188

21،722،844

کاشی و سرامیک سینا

4،222،222

4،422،287،382

2،734،713،884

48،218،621

46،442،216

276،476،431

قند اصفهان

768،844

8،748،441،141

6،714،211،626

27،614،121

21،623،474

3،822،881،374

حفاری شمال

4،832،222

34،174،131،682

34،424،343،714

84،176،887

76،876،416

31،122،261

تجارت الکترونیک پارسیان

22،222

483،142،222

411،331،622

3،264،182

3،221،622

24،112،836

سرمایه گذاری صنعت و معدن

722،222

128،228،721

131،248،814

4،237،486

2،724،422

44،662،118

شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

224،222

1،421،411،222

1،261،278،711

36،472،761

36،437،164

323،743،267

آ.اس.پ

632،222

4،213،272،222

3،187،121،423

32،178،843

32،344،142

44،486،448

افرانت

4،222

43،882،222

23،312،122

464،326

441،222

32،363،342

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

3،286،171

4،181،364،111

4،784،164،121

34،472،642

32،124،831

374،182،347

پتروشیمی کرمانشاه

42،222

462،222،222

446،211،422

3،116،463

3،142،222

14،381،111

پتروشیمی پردیس (بورسی)

32،222

134،143،422

418،112،222

3،644،374

3،463،626

72،777،731

سرمایه گذاری مسکن تهران

24،222

14،136،222

82،378،444

273،713

263،482

33،422،217
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

بهای فروش

نام سهم

تعداد

تامین مواد اولیه فوالد صبا نور

13،222

644،687،812

سرمایه گذاری ملت

3،222،222

642،183،486

634،162،622

کارت اعتباری ایران کیش

24،222

464،442،222

231،622،176

4،172،142

گسترش نفت و گاز پارسیان

422،222

4،618،132،134

4،233،662،222

32،477،411

31،212،444

341،336،744،418

326،274،212،687

814،111،181

781،667،214

جمع کل

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

267،422،322

1،383،114

1،331،222

321،388،144

1،482،117

1،322،127

3،646،784

4،833،472

324،868،212
441،274،342
33،244،413،211

 -34-4سود (زیان) فروش حق تقدم به شرح زیر است:
نه ماهه
3113/24/42
بهای فروش

ارزش دفتری

مالیات

کارمزد

سود(زیان)فروش

تعداد

نام تقدم
تقدم کاشی و سرامیک سینا

174،222

217،142،222

142،211،742

4،381،622

4،228،464

84،848،288

تقدم سرمایه گذاری شاهد

32،222

7،141،111

7،878،324

16،822

18،111

)(411،816

تقدم ملی مس

873،443

1،116،813،112

4،246،127،844

36،682،241

37،644،347

3،474،626،864

تقدم بیمه البرز

142،222

274،217،781

3،421،411،184

4،164،312

4،211،312

)(776،244،186

تقدم بانک کارآفرین

3،142،222

4،377،712،322

4،741،223،624

32،887،412

33،431،226

)(467،732،223

6،214،121،444

6،143،162،612

14،362،471

12،337،844

32،322،347

جمع

 -34-1سود (زیان) فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:
نه ماهه
3113/24/42
شرح

ارزش دفتری

تعداد

فروش

اوراق گواهی سپرده بانک کشاورزی 3

33،422

33،422،222،222

33،428،121،222

اوراق گواهی سپرده بانک کشاورزی 4

4،222

4،222،222،222

4،223،244،222

3،428،222

اوراق مشارکت ذبعثت

6،422

6،431،441،822

6،422،222،222

4،223،268

16

کارمزد فروش

سود(زیان)فروش

2

)(8،121،222
)(1،222،222
8،284،114

صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

شرح

تعداد

فروش

اوراق مشارکت ذسعدی

4،222

4،234،342،222

4،224،411،241

اوراق مشارکت لیزینگ ایران و شرق

1،222

322،682،222

1،224،378،222

4،144،342

شرکت واسط مالی اسفند

31،722

31،781،762،222

31،723،241،783

32،671،461

77،664،142

122

122،224،222

122،684،222

747،412

)(3،164،212

اوراق واسط مالی فروردین

1،722

3،226،822،222

10,,106,60631

771،462

2،122،224

مشارکت مسکن مهر

4،222

2،114،822،222

4،222،312،227

1،866،742

)(34،447،347

اوراق صکوک ماهان

4،222

4،222،822،222

4،223،244،222

3،428،631

)(4،422،631

4،222

4،222،222،223

3،114،614،466

3،428،222

13،112،268

62،171،131

اوراق ذماهان

شرکت بین المللی توسعه ساختمان( نارنجستان)
44،122

جمع

ارزش دفتری

44،664،616،232

21،841،448،823

کارمزد فروش

سود(زیان)فروش

1،871،182

4،623،313
)(2،111،342

 -16سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

3113/24/42

3112/24/42

3112/24/42

یادداشت

ریال

ریال

ریال

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس وفرابورس

36-3

4،262،612،748

4،231،272،282

)(2،316،764،184

سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت

36-4

4،181،771

2

831،148

4،261،678،413

4،231،272،282

)(2،314،814،646

جمع

 -36-3سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر ا است:
نه ماهه
311/24/42

شرح
بانک پاسارگاد

تعداد

نرخ روز

ارزش بارار

کارمزد

مالیات

سود(زیان)تحقق
نیافته

3،422،222

4232

1،234،222،222

34،121،142

34،274،222

314،111،121
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صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

تعداد

نرخ روز

ارزش بارار

کارمزد

مالیات

سود(زیان)تحقق
نیافته

پتروشیمی پردیس

12،222

42،688

1،343،142،222

36،432،147

34،621،622

122،844،221

ت -سرمایه گذاری شاهد

212،222

144

248،342،222

4،241،632

4،412،721

67،228،631

حفاری شمال

422،222

4،181

3،312،422،222

6،138،124

4،174،422

)(423،364،636

سرمایه گذاری توسعه صنعتی

2،422،222

3122

4،418،222،222

41،631،242

47،112،222

483،417،212

سرمایه گذاری شاهد

3،442،222

4،236

4،442،222،222

31،112،822

34،622،222

)(22،123،166

سرمایه گذاری مسکن

4،222،222

3،761

1،418،222،222

38،736،242

37،612،222

)(12،244،442

422،222

2،773

142،422،222

4،227،738

2،773،222

372،432،868

3،222،222

1،244

1،244،222،222

36،224،442

34،344،222

)(11،286،112

پتروشیمی خارک

312،222

13،234

4،781،142،222

32،747،216

31،131،742

417،332،216

ارتباطات سیار

42،222

26،277

141،422،222

2،721،121

2،627،722

)(62،444،124

47،318،462،222

321،112،271

314،613،123

4،262،612،748

شرح

صنایع س ایران

فوالد مبارکه اصفهان

جمع کل

ست:
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 -36-4سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداری اوراق مشارکت به شرح زیر است

نه ماهه
3113/24/42

تعداد برگه

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان) تحقق نیافته
نگهداری

واسط مالی اسفند (ذساما)

3،122

3،124،714،222

3،123،424،222

111،163

487،611

واسط مالی فروردین(ذصامید)

1،222

1،223،164،222

1،224،178،324

4،132،431

)(4،712،662

واسط مالی اردیبهشت(ذماهان)

4،222

4،223،642،222

4،223،244،222

3،423،441

)(3،161،441

بین المللی توسعه ساختمان(نارنجستان)

4،422

4،421،174،222

4،212،634،113

3،171،634

6،786،247

جمع

8،822

8،821،741،222

8،711،142،876

6،848،743

4،181،771

نام اوراق

-11سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت 8سود سپرده و گواهی سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می
شود:
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

یادداشت

31/39/3930

31//9/3931

31//9/0930

سود اوراق مشارکت

39-3

380//831,8033

38,3381,080,0

38/3989,38//3

سود سپرده و گواهی سپرده

39-3

38,/38/0/8933

381,089,18//9

38,,08,9/8,33

083/3839/8301

38//,833980/3

180/38,138,31

جمع
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 -39-3سود اوراق مشارکت :
نه ماهه
31/39/3930
مبلغ اسمی

نرخ
سود

هزینه تنزیل
سود سپرده

تاریخ سرمایه
گذاری

سود

ریال

درصد

ریال

ریال

شرکت نفت وپارس

31,/9/091/

31,/9/,931

38///8///8///

3,1

/

93809383//

شرکت نفت وپارس3

31,/9/,9/1

31,/93/93/

3/8///8///8///

3,1

/

93983998/3/

سازمان بنادر و کشتیرانی

31,/9/,9/0

31,/93393,

308///8///8///

3,1

/

93/8/0/8391

مسکن مهر

31//93/93,

31//93393/

18///8///8///

3/1

/

9,8,/,80,3

لیزینگ ایران و شرق

31//9/09//

31//9/0933

18///8///8///

3/1

/

308/1980/3

شرکت بین المللی توسعه ساختمان

31,/93393/

31,/933930

08///8///8///

3/1

/

333801/80//

واسط مالی اسفند

31//9/193,

31//9/09/9

308///8///8///

3/1

0308031

0998/10839/

واسط مالی اردیبهشت

31,/9/,9/,

31//9/39/0

38/0/8///8///

3/1

,/,8100

308,33801/

واسط مالی فروردین
بین المللی توسعه ساختمان
(نارنجستان)

31//9/,933

31//9/,9/9

08///8///8///

3/1

383338039

0383,/810,

31/3//39/1

080//8///8///

3/1

/

33,8/0,81,/

صکوک ماهان

31//9/39/0

38///8///8///

3/1

/

3183,1833,

3800,83,0

380//831,8033

تاریخ فروش

اوراق مشارکت

,0800/8///8///

جمع

39-3سود سپرده و گواهی بانکی
نه ماهه
31/39/3930
مبلغ اسمی

نرخ سود

هزینه تنزیل
سود سپرده

سود

تاریخ سرمایه
گذاری

ریال

درصد

ریال

ریال

سپرده بانکی نرد بانک سامان

31,/9/093,

-

-

,1

318/01

3/080108,01

اوراق گواهی سپرده یانک گشاورزی 3

31,/9/091/

31,/9/993,

3380//8///8///

301

/

3908,,08/13

اوراق گواهی سپرده یانک گشاورزی 3

31,/9//930

31,/93/93,

38///8///8///

301

/

1083,,8911

اوراق گواهی سپرده سعدی

31,/933933

31,/933930

08///8///8///

391

/

0983,981/0

اوراق گواهی بانک تات

31,/93393,

-

3/8///8///8///

39.01

/

3833/81,,833/

318/01

38,/38/0/8933

تاریخ فروش

1,80//8///8///
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-11سود سهام
31/39/3930

سال مالی

تعداد سهام در
زمان مجمع

سود هر
سهم
9ریال

درآمد سود سهام

31//9/0930

//9/3930

خالص در آمد سود
سهام

در آمد سود سهام

در آمد سود سهام

پاکسان

31,/9//91/

3908///

,//

33/8///8///

/

33/8///8///

3308,398,,3

33/813/801/

مخابرات ایران

31,/93393/

380//8///

01/

,/38///8///

/

,/38///8///

0,9839380,0

,/38///8///

مل مس ایرانی

31,/93393/

0//8///

330/

383308///8///

/

383308///8///

/

38/338,,,80/0

حفاری شمال

31,/93393/

3890/8///

13/

0,/8///8///

/

0,/8///8///

/

0//8///8///

بیمه البرز

31,/93393/

9//8///

00/

1,08///8///

/

1,08///8///

/

100839/839/

بیمه آسیا

31,/93393/

3//8///

3,

08,//8///

/

08,//8///

/

08/3983,3

بیمه پارسیان

31,/93393/

38///8///

01/

10/8///8///

/

10/8///8///

/

1308,008393

پتروشیمی پرددیس

31//9//91/

/08///

0,//

0138///8///

0180/,8,00

0,,80/18300

/

/

مسکن شمل شرق

31//9/,13

,908///

10/

1/,830/8///

3/800980,1

3,,8,/38019

/

/

ارتباطات سیار

31//93393/

3/8///

90//

30,8///8///

3/8,3/833/

33,81,/89,/

/

سرمایه گذاری
مسکن

31//9//91/

380//8///

30/

10/8///8///

198/9,8//,

1338/338//0

/

331/

080,18,0/8///

33/8,118,10

080,0833,81,,

نام شرکت

جمع

هزینه تنزیل

38///830/8,,,

,/38,//800,

 -19هزینه کارمزد ارکان

مدیر
ضامن
متولی
حسابرس

نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

31/39/3930

31//9/3930

31//9/0930

ریال

ریال

ریال

//9890/8313

1,0800/8,/0

947,423,635

38/998/00833,

03,83,/8030

729,416,424

10989,,8,,/

3,38,908303

234,925,393

1989,/8/30

308/0/8/10

22,222,222

381,/81938/00

/,3809180,0

1,329,191,527
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 -20سایر هزینهها
نه ماهه

نه ماهه

ساالنه

31/39/3/30

31//9/3930

31//9/0930

هزینه تشریفات تصفیه صندوق

ریال
/38/09801/

ریال
008,,,8,/9

ریال
918/098,0/

هزینه تاسیس و آبونمان
هزینه های کارمزد بانکی
هزینه برگشت سود اوراق

3//8,0080,,
3//8///
3081//8,0,

33833/83/,
9089/08,3/
33/8///

3308/03831,
33/8///
3383,,8,3,

13081/18/00

30/8///8010

33/819080/3

 -21تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -22سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
31/39/3930
اشخاص وابسته

مدیر 8کارگزار8
مدیر سرمایه
گذاری و
اشخاص وابسته
به آنها

نام

نوع وابستگی

شرکت کارگزاری بانک
اقتصاد نوین

مدیر
صندوق
مدیر
صندوق

کارمندان

نوع واحدهای
سرمایهگذاری

31//9/3930

31//9/0930

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری

درصدتملک

درصدتملک

درصدتملک

/.,
ممتاز

30/

3.33

عادی

32

.16

22

1,
.259

2222120

صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ  42اردیبهشت 1931

 -23معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
شرح معامله
طرف معامله
شرکت کارگزاری
بانک اقتصاد نوین

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله طی دوره

مدیر صندوق

خرید و فروش
سهام

435,393,223,531

مانده طلب (بدهی) -
ریال

1452922923

1452929923

)(3،171،628،311

221,729,293

1,135,137,392

 -24رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا
افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.
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