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با سالم
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری فیروزه موفقیت مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
 3131/60/13که 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

1

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

5

 یادداشتهای توضیحی:
 -3اطالعات کلی صندوق
 -2مبنای تهیه صورتهای مالی
 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
 -5گزارشات مرتبط با عملکرد

4
7
7 -8
3 -31

این گزارش 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.
گزارش حاضر در تاریخ 3131/67/13به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
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یادداشتهای توضیحی  1تا  25همراه ،بخش جدائیناپذیر صورتهای مالی میباشد.
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اطالعات کلی صندوق

تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود در تاریخ
 9831/50/42تحت شماره  95713نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  9819/50/50تحت شماره
 41130و شناسه ملی  95845392731در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 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 و
فرابورس ،اوراق مشارکت ،اوراق صکوک ،اوراق بهادار رهنی ،گواهی سپرده و سپرده های بانکی سرمایهگذاری
مینماید.

اطالع رسانی
دفتر اصلی مدیریت صندوق در تهران،خیابان حافظ ،بن بست ایرانیان ،پالک  4طبقه  0شرکت کارگزاری بانک
اقتصاد نوین واقع شده ،همچنین محل اقامت صندوق در تهران ،خیابان آفریقا ،بین میرداماد وظفر ،ساختمان
آناهیتا واحد  854واقع می باشد .کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین
مطابق با ماده  02اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس  www.firoozehfund.comدرج
گردیده است.
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ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک فیروزه 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  0درصد 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:

دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد

درصد مالکیت

شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین

250

25%

شرکت پارس پلیکان فیروزه

750

75%

جمع

1000

100%

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  9838/7/40با شمارة ثبت 484505
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  4طبقه 0
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش است که در تاریخ  9830/1/40به شماره ثبت  49118نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،میدان فاطمی ،ساختمان
فاطمی ،طبقه اول ،واحد 94
ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  9838/7/40با شمارة ثبت
 484505نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از تهران ،خیابان
حافظ ،بعد از پل دوم ،بن بست ایرانیان ،پالک  4طبقه 0
نزد مرجع
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی کاربرد ارقام است که در تاریخ  9872/54/40باشماره ثبت 3237
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران  ،خ ولی عصر-بین
زرتشت و فاطمی –پالک - 9153طبقه – 2واحد 97
مدیر ثبت ،شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص) است که در تاریخ  9838/7/40با شمارة ثبت 484505
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  4طبقه 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
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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  9830/99/85هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
4-3-3

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  45درصد
افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
 4-3-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز باکسر کارمزدفروش از قیمت بازار آنها محاسبه می شود.
 4-3-1سرمایهگذاری 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
4-2-3

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 ،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  0درصد
تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
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 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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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
هزینه برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ  4میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

صندوق
ساالنه 4درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه 5/8درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد
ثابت تحت تملک صندوق و 95درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا

مدیر

موسسات مالی و اعتباری نسبت به باالترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده در روز کاری قبل
متولی

ساالنه 5/0درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق در روز کاری قبل

ضامن

ساالنه  4درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل
ساالنه مبلغ ثابت  85میلیون ریال

حسابرس

معادل . 8درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام
کارمزد تصفیۀ صندوق

سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر()./558(/)800*nضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل
در حساب ها،ذخیره می شود،nبرابر است با  4یا  8که طول عمر صندوق به سال می باشد .هر زمان ذخیره صندوق به  ./8درصد
ارزش 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 به
تصویب مجمع صندوق برسد.

هزینه های دسترسی
به نرم افزار تارنما و

هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف 900میلیون ریال با
ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

خدمات پشتیبانی آنها
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بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره  8ماده  04اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار به میزان  15درصد قابل
پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
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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.
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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  4ماده  98اساسنامه 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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حساب های دریافتنی تجاری
2%

ترکیب دارایی ها

مخارج انتقالی به دوره های آتی
 0%سایر حساب های

دریافتنی
0%

نقد و بانک
1%

ارزش اوراق مشارکت
25%

سهم بر اساس ناشر
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ترکیب دارایی ها
سرمایه گذاریها

مخابرات

فلزات اساسی

محصوالت شیمیایی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

استخراج کانه های فلزی
مواد و محصوالت دارویی

7%

9%

23%

11%

19%

13%
18%

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت های صندوق از  32/67/63تا 31/60/13
 NAVصدور در تاریخ 32/60/13

1،688،842

 NAVصدور در تاریخ 31/60/13

5،238،866

کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ3131/60/13

57،334،366،538

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران درتاریخ3131/60/13

33،687

تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره

5،170

تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره

)(36،380

صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  13شهریور ماه 3131

14.00%
12.55%
12.00%

9.24%

10.00%

9.17%

8.53%
7.90%

8.00%

7.14%
6.34%
5.35%

6.00%

5.25%

4.00%

2.00%

0.00%
سرمایه گذاری
دارویی تامین

ارتباطات سیار ایران پتروشیمی پردیس
 -بورسی

فوالد خوزستان

معدنی و صنعتی
چادر ملو

آلومینیوم ایران سرمایه گذاری غدیر

مخابرات ایران

سرمایه گذاری
توسعه صنعتی ایران

صندوق سرمایهگذاری مشترک فیروزه موفقیت
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  13شهریور ماه 3131

گزارشNAV
4,400,000
4,200,000
4,000,000

3,600,000
3,400,000
3,200,000
3,000,000
1392/07/0 1392/07/3 1392/08/3 1392/09/3 1392/10/3 1392/11/3 1392/12/2 1393/01/3 1393/02/3 1393/03/3 1393/04/3 1393/05/3 1393/06/3
1
0
0
0
0
0
9
1
1
1
1
1
1
4,298,800
4,249,581

4,349,792
4,299,583

4,227,458
4,186,718

4,006,106
3,960,364

4,097,089
4,056,241

3,850,357
3,800,830

3,958,679
3,912,715

3,915,421
3,861,130

3,916,210
3,885,759

3,869,023
3,829,761

3,520,556
3,484,917

3,353,391
3,312,259

 3,088,852صدور
 3,053,203ابطال

لایر

3,800,000

