صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه
صورتهایمالی

برایدورهمالینهماههمنتهیبه14فروردینماه1931
مجمع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه

با سالم؛
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه مربوط به دوره مالی نه ماهه منتهی
به تاریخ  14فروردین ماه  1311که در اجرای مفاد بند 7ماده  44اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و
اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
شماره صفحه
 صورت خالص داراییها
 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

2
3

 یادداشتهای توضیحی:
الف .اطالعات کلی صندوق
ب .مبنای تهیه صورت های مالی
پ .خالصه اهم رویههای حسابداری
ت .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

4-6
6
6-1
1-20

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 رفاه بر این باور است که این صورت های 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 میباشد و به نحو درست و به گونه کافی
در این صورتهای مالی افشاء گردیدهاند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  ..........................به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
با سپاس
ارکان صندوق

شخص حقوقی

نماینده

امضاء

مدیر صندوق

کارگزاری بانک رفاه کارگران

مهدی الهی

................

متولی صندوق

موسسه حسابرسی قواعد

کوروش جمشیدی

...................
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یادداشت
داراییها:

سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی
حسابهای دریافتنی
مخارج انتقالی به دوره های آتی
موجودی نقد و بانک 
حساب جاری کارگزاران
جمع دارایی ها
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بدهیها:

ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده
بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای دریافتنی
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جمع بدهیها
خالص داراییها
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خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

1931/11/14

1931/4/11

ریال

ریال

111ر181ر121ر12
561ر071ر107ر1
279ر510ر29
901ر668ر88
110ر100ر629

709ر705ر712ر7
871ر295ر960
098ر695ر109
821ر221ر55
876ر919ر80

001ر956ر291ر11

578ر727ر716ر10

971ر985ر611

152ر658ر275
027ر076ر217
-

912ر715ر887
272ر820ر181ر11

181ر951ر511
125ر597ر210ر10

911ر127ر1

819ر191ر1

027ر156ر220
870ر671
000ر000ر15

یادداشتهای توضیحی مهراه ،خبش جدائیناپذیر صورتهای مالی
میباشد.
2

صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه
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دوره مالی نه ماهه منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

4934/14/41

به 4931/14/41

4931/1/41

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

14

(081ر464ر040ر)1

836ر131ر343ر2

844ر828ر686ر3

سود اوراق بهادار

16

613ر267ر742

888ر124ر240

288ر444ر828

سود سپرده و گواهی بانکی

17

447ر471ر22

612ر620ر44

021ر374ر47

درآمد (هزینه)ناشی از تغییر دارائیها

18

621ر338ر141ر1

223ر146ر061ر1

(044ر286ر087ر)1

672ر620ر883

441ر823ر710ر3

117ر463ر484ر3

یادداشت

درآمدها:

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

11

846ر110ر331

426ر114ر113

342ر648ر214

سایر هزینه ها

20

412ر460ر80

481ر471ر630

311ر441ر831

هزینه کارمزد معامالت

000ر274ر328

-

-

هزینه مالیات معامالت

034ر171ر306

-

-

جمع هزینه ها
سود(زیان) خالص

482ر024ر044ر1

007ر487ر823

663ر201ر127ر1

(041ر119ر)471

810ر184ر073ر2

111ر219ر910ر2

صورت گردش خالص داراییها





خالص دارایی ها( واحدهای سرمایه گذاران ) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صارد شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی روز
سود(زیان) خالص دوره
خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

تعدادواحدهای
سرمایهگذاری
9151
9065
()5158
7161



دورهنهماههمنتهیبه 
1931/11/14

دورهنهماههمنتهیبه 
1931/11/11

128ر597ر210ر10
110ر112ر002ر8
(956ر979ر688ر)1
(810ر101ر)190
272ر820ر181ر11

910ر107ر991ر5
168ر177ر119ر1
(612ر717ر617ر)1
608ر161ر897ر2
891ر110ر111ر10

سالمالیمنتهیبه
1931/14/11
910ر107ر991ر5
981ر161ر115ر1
(519ر115ر129ر)2
151ر251ر158ر2
128ر597ر210ر10

یادداشتهای توضیحی مهراه ،خبش جدائیناپذیر صورهتای مالی می باشد.
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- 1اطالعات کلی صندوق

- 1- 1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در
تاریخ  1381/03/23تحت شماره  10781نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ
 81/4/14مجوز فعالیت را دریافت نموده 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 زمینه های زیر
سرمایه گذاری می نماید:
 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار فرابورس؛ حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس اوراق مشارکت  ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداری که تمامی شرایط زیر راداشته باشد:
الف – مجوز انتشار آنها از سوی دولت ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق
بهادار صادر شده باشد ؛
ب -سود حداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد؛
ج -به تشخیص مدیر  ،یکی از موسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان
تبدیل کردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد.

 گواهی های سپرده منتشر شده توسط بانکها یا موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزیجمهوری اسالمی ایران
 هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوریاسالمی ایران.
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )4اساسنامه 2 ،سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران – میدان
آرژانتین – بلوار بهاران – خیابان  – 23شماره  –14طبقه دوم–واحدهای  7واقع شده و صندوق دارای شعب
نمی باشد.
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- 1- 2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک رفااه مطاابق باا مااده  44اساسانامه در
تارنمای صندوق به آدرس  www.refahfund.comدرج گردیده است.

-2ارکان صندوق سرمایهگذاری 
صندوق سرمایه گذاری مشترک رفاه که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکاان زیار تشاکیل
شده است:
مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشاود .دارنادگان واحادهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  4درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حاق ریی
در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حاق ریی باودهاناد
شامل اشخاص زیر است:
نام دارندگان واحدهای ممتاز
شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

تعداد واحدهای

درصد واحدهای تحت

ممتاز تحت تملک

تملک

1000

100

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران است که در تاریخ  1373/01/16با شمارة ثبت
 103843نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران –
میدان آرژانتین – بلوار بهاران – خیابان  -23شماره  -1طبقه اول – واحدهای 4و. 6
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی قواعداست که در تاریخ  1384/01/14به شماره ثبت  20416نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران – خیابان
ولیعصر -باالتر از زرتشت شرقی – کوچه جاوید – پالک  11واحد .6
ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری بانک رفاه ( سهامی خاص) به شرح اطالعات فوق می باشد؛
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حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی رهبین است که در تاریخ  1374/03/28به شماره ثبت  8177نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران – خیابان
سهروردی شمالی – خیابان خرمشهر -خیابان شهید عربعلی – شماره  -1واحد 6

-3مبنای تهیه صورتهای مالی 
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره 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.
 -1-4-4سرمایهگذاری 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
می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر 20
درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
 -1-4-2سرمایه گذاری 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 میگردد.
 -1-4-9سرمایهگذاری 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
میشود.
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 -4-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -1-2-4سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها 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 سرمایهپذیر و حداکثر
ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  4درصد
تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تن زیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور
میشود.

 -1-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده 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 شدة سود اوراق بهادار با درآمد
ثابت یا علیالحساب ،سپرده و گواهیهای 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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 -4-3محاسبۀ کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت
میشود:
شرح نحوه محاسبه هزینه

عنوان هزینه
هزینه های تأسیس

حداکثر تا مبلغ  24میلیون ریال با ارئه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  4میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک
مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

ساالنه  1.8درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعالوه  0.3درصد
از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 3-2-2

کارمزد متولی

ساالنه  0.4درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

کارمزد ضامن

ساالنه  1درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

حق الزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  30میلیون ریال

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل  0.3درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور  ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها
طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

هزینه های دسترسی به نرم افزار

ساالنه تا سقف  100میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره 3ماده  42اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف نود درصد قابل
پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.

 -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
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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.

-5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

4934/14/41

بانکها و نهادهای مالی

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

(ریال)

(ریال)

4931/14/41
درصد خالص
به فروش کل

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد خالص به

(ریال)

(ریال)

فروش کل دارایی

دارایی
بانک ملت

897ر353ر177

989ر595ر983ر2

897ر353ر177

989ر595ر983ر2

%2

443ر229ر484

575ر538ر587ر1

443ر229ر484

575ر538ر587ر1

%4

پست و مخابرات
مخابرات ایران

539ر252ر327

179ر775ر914ر4

539ر252ر327

179ر775ر914ر4

%3

346ر296ر656

824ر991ر339ر3

346ر296ر656

824ر991ر339ر3

%6

خودرو و قطعات
ایران خودرو

445ر436ر59

638ر484ر565ر4

445ر436ر59

638ر484ر565ر4

%55

642ر447ر167

265ر749ر187ر3

642ر447ر167

265ر749ر187ر3

%2

قندوشکر
قند اصفهان

597ر751ر247

721ر851ر197

%2

-

-

قند پیرانشهر

382ر591ر158

967ر539ر71

%1

-

-

قند شیرین خراسان

749ر452ر175

788ر659ر217

%1

-

-

قند مرودشت

525ر485ر152

747ر544ر99

%1

-

-

339ر765ر643

514ر396ر597

-

-

9

بانکها و نهادهای مالی
دارو
داروپخش

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد خالص به

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد خالص به

(ریال)

(ریال)

فروش کل دارایی

(ریال)

(ریال)

فروش کل دارایی

-

-

-

-

942ر167ر99

848ر395ر342

942ر167ر99

848ر395ر342

%1

رایانه و فعالیتهای وابسته
ت  -تجارت الکترونیک پارسیان

661ر363ر49

5

661ر363ر49

5

%5.5

334ر262ر47

5

334ر262ر47

5

-

فلزات اساسی
فرآوری مواد معدنی

589ر137ر769

953ر588ر995

%8

-

-

فوالد خوزستان

551ر647ر323ر1

948ر925ر316ر3

%11

-

-

635ر876ر192ر2

755ر553ر312ر4

-

-

5

بانکها و نهادهای مالی
توکا فوالد

478ر811ر27

522ر133ر373

478ر811ر27

522ر133ر373

%5.5

-

-

-

-

سایر مالی
رایان سایپا

395ر326ر327
395ر326ر327

762ر424ر566ر3

%3

762ر424ر566ر3

178ر613ر253

267ر646ر355ر1

178ر613ر253

267ر646ر355ر1

%2

چند رشته ای صنعتی
سرمایه گذاری غدیر

642ر723ر998

556ر425ر481ر6

سرمایه گذاری اعتبار ایرانیان

955ر945ر94

966ر267ر572

542ر864ر592ر1

982ر693ر553ر8

%7

947ر393ر591ر1

413ر581ر317ر5

%5.5

-

-

947ر393ر591ر1

413ر581ر317ر5

%15

استخراج کانه های فلزی
توسعه معادن روی

299ر259ر928

357ر473ر195ر1

%8

معادن و فلزات

597ر585ر824

975ر185ر494ر1

%6

798ر734ر651ر1

343ر654ر679ر2

-

-

-

-

صنعت فنی و مهندسی
مپنا

788ر728ر651

614ر649ر431ر3

788ر728ر651

614ر649ر431ر3

%5

292ر824ر187

174ر557ر123ر2

292ر824ر187

174ر557ر123ر2

%2

10

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد خالص به

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصد خالص به

بانکها و نهادهای مالی

(ریال)

(ریال)

فروش کل دارایی

(ریال)

(ریال)

فروش کل دارایی

آسپ

622ر359ر731

579ر175ر551ر2

%6

-

-

سرمایه گذاری مسکن

134ر275ر655

655ر992ر749ر1

%5

-

-

امالک و مستغالت

شمال شرق
سامان گستر اصفهان

218ر614ر255

196ر723ر253

983ر257ر832ر1

775ر555ر155ر4

%2

-

-

-

-

محصوالت شیمیایی
%17.5

-

-

-

-

-

-

پتروشیمی پردیس

149ر942ر238ر2

285ر155ر557ر3

پتروشیمی شیراز

546ر835ر246

295ر242ر255

%2

سرمایه گذاری پتروشیمی

285ر537ر775

579ر398ر197ر1

%8

965ر815ر369ر3

159ر845ر556ر5

دستگاههای برقی
ایران ترانسفو

جمع کل

%5.5

345ر215ر254

836ر946ر598ر1

127ر721ر154

248ر421ر656ر1

836ر946ر598ر1

127ر721ر154

248ر421ر656ر1

345ر215ر254

939ر412ر539ر39

113ر373ر421ر12

525ر465ر599ر45

958ر955ر912ر9

%2
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 -6حسابهای دریافتنی
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیراست:
دوره نه ماهه منتهی به تاریخ 4934/14/41
تنزیل نشده

حسابهای دریافتنی تجاری

تفاوت مبلغ اسمی و
تنزیل شده

تنزیل شده

تنزیل شده

014ر163ر114ر1

20

148ر084ر4

067ر077ر101ر1

463ر044ر760

سود دریافتنی سپرده های بانکی

811ر244

6

643ر244

248

688ر214

جمع حسابهای دریافتنی تجاری
حسابهای دریافتنی از سرمایه گذار

106ر417ر114ر1

411ر340ر4
-

314ر077ر101ر1
246ر16

141ر261ر760
742ر14

134ر911ر1

184ر139ر413ر4

039ر271ر781

سود سهام دریافتنی

نرخ تنزیل

4931/1/41

جمع کل

-7مخارج انتقالی به دوره های آتی :
مخارج انتقالی به دوره های آتی به تفکیک به شرح زیر است:
1931/11/14
(ریال)

مخارجتأسیس

بابت آبونمان نرم افزار صندوق

جمع

1931/14/11


(ریال)

751ر010ر2

051ر717ر9

111ر197ر25

029ر926ر77

732ر111ر72

120ر521ر112

 -8موجودی نقدوبانک:
موجودی نقدوبانک صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
4934/14/41

4931/11/41

(ریال)

(ریال)

حساب پشتیبان پاسارگاد ()307-810-770660-2

0
703ر668ر88

0
824ر224ر44

جمع

719ر880ر00

021ر221ر11

حساب جاری بانک پاسارگاد

12
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-9حساب جاری کارگزاران
حساب جاری کارگزاران به تفکیک هرکارگزار به شرح زیر است:

1311/11/ 14
نام شرکت کارگزاری

شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران

جمع

1311/4/11

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

600ر134ر384ر144

630ر336ر651ر146

336ر466ر016

890ر616ر86

600ر134ر384ر144

630ر336ر651ر146

336ر466ر016

890ر616ر86

 -10ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده :
ذخایر هزینه های تعلق گرفته پرداخت نشده به تفکیک به شرح زیر است:
ذخایر کارمزد مدیر
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره کارمزد ضامن
ذخیره حق الزحمه حسابرس
ذخیره کارمزد تصفیه
جمع

1931/11/14
529ر069ر112
722ر528ر95
722ر281ر192
259ر511ر15
165ر191ر28

1931/14/11
297ر611ر112
659ر127ر15
116ر217ر97
171ر068ر25
509ر287ر11

239ر201ر599

917ر510ر731

-11بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
4934/14/41

4931/11/41

(ریال)

(ریال)

مطالبات مدیر بابت صدور  /ابطال

000ر320ر3

000ر160ر1

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

021ر136ر217

021ر136ر217

جمع

123ر118ر221

123ر138ر243
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-12بدهی به سرمایه گذاران :
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است:
1931/11/14



1931/14/11

ریال

ریال

حسابهای پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری

516ر675
()1656

0
()1656

جمع

031ر539

حسابهای پرداختنی بابت مبلغ واریزی با صدور



()1515

-13سایر حسابهای پرداختنی:
سایر حسابهای پرداختنی بشرح زیر می باشد:

نام پرداختنی
پرداختنی بابت واریزی نامشخص

جمع

4934/14/41

4931/1/41

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

666ر666ر35

-

111ر111ر31

-

-14خالص دارایی ها:
خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
1931/11/14
واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

جمع

تعداد
8161
1000
7161

ریال
272ر099ر751ر11
000ر911ر127ر1
737ر071ر909ر19

1931/4/11

تعداد
6151
1000
9151

ریال
125ر912ر866ر8
000ر819ر191ر1
471ر123ر741ر11
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-15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1931/11/11

1931/11/15

1931/1/15

دوره مالی نه ماهه منتهی به

یادداشت

ریال

ریال

ریال

سود (زیان ) حاصل از فروش سهام

16-1

(844ر704ر278ر)1

634ر341ر343ر2

646ر864ر471ر3

سود (زیان ) حاصل از فروش حق تقدم سهام

16-2

320ر647ر213

202ر782ر1

208ر163ر114

434ر483ر14

-

-

(081ر464ر040ر)1

836ر131ر343ر2

844ر828ر686ر3

سود (زیان ) ناشی از فروش اوراق واسط مالی

 -15-4سود (زیان ) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح زیر است:
بهای تمام شده

سود (زیان ) فروش

نام سهام

(ریال)

(ریال)

111ر41

741ر321ر3

247ر871ر4

مخابرات ایران

834ر414

219ر712ر84

(970ر814ر)47

ایران خودرو

811ر91

333ر243ر18

(794ر171ر)11

119ر947

798ر713ر470

(798ر713ر)470

111ر81

211ر111ر487

(417ر802ر)488

سرمایه گذاری غدیر

111ر297

1

891ر821ر71

ایران ترانسفو

708ر94

711ر713ر8

(711ر713ر)8

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

111ر229

1

409ر172ر98

توسعه معادن روی ایران

111ر911

1

388ر823ر28

فوالد خوزستان

111ر31

312ر303ر14

(410ر304ر)14

291ر422

791ر949ر41

133ر721ر40

111ر71

898ر372ر10

(123ر330ر)2

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

111ر214

811ر021ر41

327ر871ر23

آسپ

111ر211

372ر013ر8

221ر910ر12

سرمایه گذاری توکا فوالد

مدیریت پروژ ه های نیروگاهی ایران
رایان سایپا

بانک ملت
پتروشیمی پردیس

تعداد سهام باقیمانده

(011ر711ر270ر)4
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-15-2سود (زیان ) فروش حق تقدم سهام شرکتهای بورسی بشرح زیر است:
نامسهام



نام سهام

دورهنهماههمنتهیبه
دورهنه ماههمنتهیبه
1931/11/14

1931/04/11

1931/11/11

(ریال)
120ر659ر211
120ر659ر211

سود فروش حق تقدم
جمع

دورهششماههمنتهیبه
(ریال)
208ر761ر111
208ر761ر111

(ریال)
 982 202ر7
202ر982ر7

-16سود اوراق بهادار






دورهنهماههمنتهیبه

1931/11/14



ریال

دورهنهماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1931/11/11

1931/14/11

ریال

ریال

یادداشت
 



15-1
سودشرکتهایبورسی 
1



561ر871ر617

000ر111ر171

100ر961ر981







127ر191ر112

888ر980ر16

888ر980ر16

جمع 





539ر752ر217

000ر174ر741

700ر141ر070

سود اوراق مشارکت



- 11-1سود سهام شرکتهای بورسی بشرح زیر است:
دوره مالی نه ماهه منتهی به
1171/01/11
سال مالی

نام شرکت
سرمایه گذاری توکافوالد
ایران خودرو

مپنا
سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

سرمایه گذاری غدیر
ایران ارقام
گروه بهمن
تولی پرس
پاالیشگاه نفت تبریز
پاالیشگاه نفت اصفهان
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سرمایه گذاری سایپا
بانک ملت
حفاری شمال
بیمه پارسیان
آسپ

پتروشیمی پردیس
سود دریافتنی سایر شرکتهای بورسی
جمع

1170/01/11
1170/01/11
1170/01/11
1170/06/11
1170/07/10
1170/06/11
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1187/12/27
1170/06/11
1170/07/10

تاریخ تشکیل
مجمع
1170/9/10
1170/01/27
1170/01/29
1170/10/27
1170/11/10
1170/11/17
1170/01/25
1170/1/27
1170/01/27
1170/01/27
1170/01/22
1170/01/27
1170/01/10
1170/1/10
1170/1/15
1170/8/21
1170/10/28

دوره مالی نه ماهه منتهی به
1170/01/15
سود سهام (ریال)
000ر000ر1
000ر000ر10
755ر217ر15
510ر167ر61
090ر185ر11
150ر281ر5
000ر000ر191
000ر000ر60
550ر627ر7
000ر00ر15
777ر217ر15
000ر000ر15
000ر600ر19
000ر100ر6
000ر000ر15
000ر595ر25
000ر052ر116
561ر871ر617

سود سهام (ریال)

000ر500ر1

سال مالی منتهی به
70/1/15
سود سهام (ریال)
000ر500ر1

000ر000ر100
000ر000ر92

000ر250ر9
000ر571ر112
000ر111ر171

000ر000ر92
000ر250ر9
100ر011ر601
100ر961ر981
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-17سود سپرده بانکی به شرح زیر است:
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
سال مالی منتهی به
دوره نه ماهه منتهی به
دوره نه ماهه منتهی به
1931/4/111931/11/111931/11/14

سود سپرده بانک پاسارگاد

119ر197ر22
442ر423ر 77

612ر620ر55
517ر571ر11

027ر195ر59


173ر921ر12

-18درآمد (هزینه ) ناشی از نگهداری اوراق بهادار:
دوره نه ماهه منتهی به
1311/01/14

دوره نه ماهه منتهی به
1310/01/14

سال مالی منتهی به
1310/4/14

یادداشت

ریال

ریال

ریال

17-1

374ر007ر173ر1

313ر871ر063ر1

(484ر466ر064ر)1

(444ر047ر)30

-

-

878ر378ر16

(341ر111ر)1

(137ر718ر)21

()248

(741ر)4

()432

تنزیل اوراق با درآمد ثابت

-

-

-

سود(زیان )ناشی از تغییر قیمت اوراق مشارکت

-

-

-

سایر

60

-

-

جمع

621ر338ر141ر1

223ر146ر061ر1

(044ر286ر087ر)1

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت سهام
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت حق تقدم

تنزیل سود سهام دریافتنی
تنزیل سود بانک
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 -17-1سود(زیان ) ناشی از تغییر قیمت سهام بشرح زیر است:


مانده



سود(زیان)ناشیازتغییرقیمت

آسپ



111ر711



151ر272ر17

سهام
مخابراتایران



531ر111



(111ر)409

معادنوفلزات



111ر779



259ر112ر07

ایرانترانسفو



205ر91



(423ر131ر)32

ایرانخودرو



541ر91



(511ر472ر)1

بانکملت



791ر177



(714ر951ر)72

پتروشیمیپردیس



111ر21



112ر911ر111

پتروشیمیشیراز



511ر01



(243ر111ر)9

ت–تجارتالکترونیکپارسیان



1071



551ر959ر43

توسعهمعادنرویایران



111ر911



321ر141ر11

توکافوالد



111ر11



570ر527ر9

داروپخش



111ر17



(121ر233ر)5

رایانسایپا



111ر51



(319ر311ر)1

سامانگستراصفهان



111ر111



(323ر710ر)9

سرمایهگذاریپتروشیمی



111ر011



501ر154ر44

سرمایهگذاریاعتبارایران



111ر15



(010ر723ر)1

سرمایهگذاریغدیر



111ر792



444ر192

سرمایهگذاریمسکنشمالشرق



111ر711



947ر111ر95

فرآوریموادمعدنیایران



111ر191



(493ر911ر)11

فوالدخوزستان



111ر31



039ر711ر13

قنداصفهان



2711



722ر143ر11

قندپیرانشهر



5411



414ر111ر71

قندشیرینخراسان



111ر79



(170ر112ر)99

قندمرودشت



4911



127ر371ر7

مپنا



119ر912



(200ر101ر)31

921ر112ر129ر1
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 -19هزینه های کارمزد ارکان :
دورهنهماههمنتهیدورهنهماههمنتهیسالمالیمنتهیبه
به1931/11/14به1931/11/11به1931/4/11

(ریال)

(ریال)

(ریال)

کارمزد مدیر

189ر725ر167

171ر685ر70

297ر611ر112

کارمزد متولی

521ر211ر10

686ر252ر21

659ر127ر15

کارمزد ضامن

118ر111ر71

527ر180ر50

116ر217ر97

حق الزحمه حسابرس

259ر511ر20

587ر678ر18

171ر068ر25

هزینه تصفیه

951ر125ر15

127ر078ر7

509ر287ر11

جمع

 475ر111ر917  139ر510ر731

015ر111ر993

-20سایرهزینهها:
دورهمالینهماههمنتهیبهدورهمالینهماههمنتهیبهسالمالیمنتهیبه
1931/4/111931/11/111931/11/14





(ریال)



(ریال)



(ریال)

هزینهتأسیس



716ر717ر5

991ر761ر5

908ر772ر9

هزینهآبونمان



656ر520ر91

627ر971ر91

791ر291ر100

هزینهکارمزدکارگزار



000ر291ر128

780ر085ر289

108ر815ر195

هزینهمالیاتمعامالتسهام 

011ر197ر106

911ر950ر261

252ر265ر116

جمع



575ر319ر214



172ر139ر573



141ر922ر091
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-21تعهداتسرمایهایوبدهیهایاحتمالی:

در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی می باشد.
-22سرمایهگذاریارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق:


اشخاصوابسته
مدیر و اشخاص وابسته به وی
ضامن و اشخاص وابسته به وی






نام
کارگزاری بانک رفاه
کارگزاری بانک رفاه




نوعوابستگی
مدیر صندوق
ضامن صندوق

نوعواحدهای
سرمایهگذاری
ممتاز



تعدادواحدهای
سرمایهگذاری



درصدتملک
100

1000


-23معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنها
طرفمعامله
شرکت کارگزاری بانک رفاه
کارگران

 نوعوابستگی
مدیر صندوق



موضوعمعامله
خریدوفروش سهام

 خریدسهام
 فروشسهام
066ر111ر181ر211
916ر110ر951ر210



مانده(بدهی)/طلب
(110ر100ر)629


-24رویدادهایبعدازتاریخترازنامه
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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