صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهرصادرات
صورتهای مالی حسابرسی نشده
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ  30آذر ماه 1394

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بورسی

5

896,530,573,118

164,264,902,205

حسابهای دریافتنی تجاری

6

402,347,214

2,152,597,973

141,040,264

123,214,346

موجودی نقد و بانک

8

63,721,358,899

332,767,682,831

جاری کارگزاران

9

116,012,119,240

0

1,076,807,438,735

499,308,397,355

دارایی ها

سایر داراییها

یادداشت

7

جمع دارایی ها
بدهی ها
جاری کارگزاران

9

0

()324,524,874

پرداختنی به ارکان صندوق

10

()3,205,885,210

()231,899,076

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

11

()154,965,626

()156,594,963

()3,360,850,836

()713,018,913

1,073,446,587,899

498,595,378,442

1,219,892

997,191

جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

12

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
صورت سود و زیان وگردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394
سال مالی منتهی به

یادداشت

درآمد ها :

دوره مالی  1ماهه و  27روزه
منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

13

23,569,756,511

6,352,015

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

14

)(23,701,645,050

)(22,525,453,264

سود سهام

15

29,983,707,990

0

سود اوراق بهادار با درآمدثابت یا علی الحساب

16

51,274,098,010

10,469,060,401

سایر درآمدها

17

11,795,057

19,078,088

81,137,712,518

()12,030,962,760

هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان

18

)(6,070,687,416

)(231,899,076

سایر هزینه ها

19

)(215,549,805

)(32,880,617

74,851,475,297

()12,295,742,453

بازده میانگین سرمایه گذاری (درصد )

4.76

)(1.61

بازده سرمایه گذاری دوره(درصد )

18.16

)(2.47

سود (زیان ) خالص

سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

تعداد واحدهای سرمایه

ریال

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

ریال

500,000

498,595,378,442

-

-

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

379,952

379,952,000,000

500,000

500,000,000,000

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

-

-

-

-

-

74,851,475,297

-

()12,295,742,453

-

120,047,734,160

-

10,891,120,895

879,952

1,073,446,587,899

500,000

498,595,378,442

گذاری
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) اول دوره

سود (زیان ) خالص دوره
تعدیالت
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایه گذاری ) پایان دوره

20

سود خالص
میانگین موزون (ریال ) وجوه استفاده شده

تعدیالت ناشی از تفاوت صدور وابطال ±سود (زیان ) خالص

خالص دارایی های دوره

3

=

بازده میانگین سرمایه گذاری

=

بازده سرمایه گذاری پایان سال

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031

 -1اطالعات کلی صندوق
-1-1تاریخچه:
 -1-1-1اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در تاریخ
 7131/60/71به تصویب مجمع صندوق رسیده و صندوق به شماره  14844مورخ  7131/68/64نزد اداره ثبت
شرکتهای تهران و به شماره  77431مورخ  7131/68/61نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .
 -1-1-2مدت فعالیت صندوق به موجب ماده  1اساسنامه  1سال بوده و تحت شرایط مندرج در ماده  43اساسنامه
آن قابل تمدید می باشد .مجوز تاسیس و فعالیت صندوق طی نامه شماره 747/483378مورخ 7131/68/71
سازمان بورس و اوراق بهادار تا پایان تاریخ  7130/68/61می باشد.
 -1-1-3هدف از تشکیل این صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران واختصاص آن ها به خرید انواع اوراق
بهادار موضوع ماده  4اساسنامه به منظور انجام تعهدات بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه  ،بهره گیری
از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه گذاران است .
 -1-1-4اطالع رسانی:
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات مطابق با ماده  44اساسنامه در
تارنمای http://www.ganjinehsepehrfund.com/درج گردیده است.

 -2ارکان صندوق:
مجمع صندوق سرمایه گذاری :مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود.
دارندگان حداقل نصف به عالوه یک از کل واحد های سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای صندوق تشکیل و رسمیت می یابد.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده و در مجمع صندوق شرکت کرده اند،
شامل اشخاص زیر است:

تعداد واحدهای

درصد واحدهای ممتاز

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملک

تحت تملک
36

1

بانک صادرات ایران

41،666

2

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

1،666

76

جمـــع :

050555

155
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031
مدیر :شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)که در تاریخ 7114/77/76به شماره ثبت  764118در اداره ثبت
شرکت های تهران به ثبت رسیده است .به نشانی:میدان آرژانتین -خیابان شهید عماد مغنیه -نبش خیابان -41شماره-7
واحد 1و -8کدپستی.7171344713:
متولی :شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین که در تاریخ  7136/74/70به شماره ثبت  77616در اداره ثبت شرکت
های تهران به ثبت رسیده است  .به نشانی  :تهران  ،خیابان احمد قصیر (بخارست)  ،خیابان پنجم  ،پالک  ، 78طبقه سوم ،
واحد های  3و 76و کدپستی . 7171044171
حسابرس :موسسه حسابرسی و خدمات مالی فـاطر که در تاریخ  7107/61/67با شماره ثبت  4137در اداره ثبت شرکت
های تهران به ثبت رسیده است .به نشانی:خیابان وصال شیرازی-بزرگمهر غربی -کوی اسکو -پالک.74

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صــورتهای مــالی صــندوق ســرمایه گــذاری اختصاصــی بــازارگردانی گنجینــه ســپهر صــادرات بــر اســاس ارزی هــای جــاری
در پایان دوره مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رویه های حسابداری:
رویه های حسابداری راه کارهای ویـهه ای اسـت کـه صـندوق سـرمایه گـذاری بـرای تهیـه و ارااـه صـورتهای مـالی انتخـا
می کند .در صـورت نبـود اسـتاندارد حسـابداری خـاص ،مـدیریت صـندوق بایـد رویـه هـایی را بـه کـار گیـرد کـه بـه ارااـه
مفیــدترین اطالعــات در صــورتهای مــالی منجــر شــود .رویــه هــای مــورد اســتفاده در تهیــه صــورتهای مــالی بــه شــر زیــر
می باشد:
 -4-1سرمایه گذاری ها:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شـامل سـهام و سـایر انـواع اوراق بهـادار در هنحـام تحصـیل بـه بهـای تمـام شـده ثبـت و در
انــدازه گیــری بعــدی بــه خــالص ارزی فــروی طبــق دســتورالعمل " نحــوه تعیــین قیمــت خریــد و فــروی اوراق بهــادار در
صندوق های سرمایه گذاری" مصو  7180/77/16هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.
 -4-1-1سرمایه گـذاری در سـهام کـرکت هـای بورسـی یـا ررابورسـی :سـرمایه گـذاری در سـهام شـرکت هـای
بورسی یا فرابورسـی بـه خـالص ارز ی فـروی مـنعکس مـی شـود .خـالص ارزی فـروی سـهام عبـارت اسـت از ارزی بـازار
سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروی سهام.
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031
بــا توجــه بــه دســتورالعمل نحــوه تعیــین قیمــت خریــد و فــروی اوراق بهــادار در صــندوق هــای ســرمایه گــذاری ،مــدیر
صـندوق مــی توانـد در صــورت وجـود شــواهد و ارااــه مسـتندات کــافی ارزی سـهم در پایــان روز را بـه میــزان حــداک ر 46
درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزی فروی قرار دهد.
 -4-1-2سرمایه گـذاری در اوراق ماـارکت ریـر بورسـی و گـواهی سـاردی بـان ی :خـالص ارزی فـروی اوراق
مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ،ارزیابی می شود.
 -4-1-3سر مایه گـذاری در اوراق ماـارکت یذیررتـه کـدی در بـورس یـا ررابـورس :خـالص ارزی فـروی اوراق
مشارکت بورسی در هر روز با کسر کارمزد فروی از قیمت بازار آنها محاسبه می شود.
 -4-1-4سرمایه گذاری در سـاردی هـای بـان ی :اصـل سـپرده هـا بـه بهـای تمـام شـده مـنعکس مـی شـوند و سـود
آنها در حسا های دریافتنی تجاری لحاظ می شود.
-4-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:
 -4-2-1سود سهام:درآمـد حاصـل از سـود سـهام شـرکت هـا در زمـان تصـویب سـود توسـط مجمـع عمـومی صـاحبان
سهام شرکت های سرمایه پـذیر شناسـایی مـی شـود .هم نـین سـود سـهام متعلـق بـه صـندوق سـرمایه گـذاری بـه ارزی
فعلی محاسبه و مـنعکس مـی گـردد .بـرای محاسـبه ارزی فعلـی سـود سـهام تحقـق یافتـه و دریافـت نشـده ،مبلـ سـود
دریافتنی با توجه به برنامـه زمانبنـدی پرداخـت سـود توسـط شـرکت سـرمایه پـذیر و حـداک ر ـرف  8مـاه ،بـا اسـتفاده از
نــرخ ســود علــی الحســا ســاانه آخــرین اوراق مشــارکت دولتــی بــه عــالوه  1درصــد تنزیــل مــی شــود.تفاوت بــین ارزی
تنزیل شده و ارزی اسمی با گذشت زمان به حسا سایر درآمد ها منظور می شود.
 -4-2-2سود ساردی بان ی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
علی الحسا  ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شـود.
هم نین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حسا سپرده و نرخ سـود علـی الحسـا محاسـبه
می گردد .مبل محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحسا ،سپرده و گواهی های سـپرده بـانکی بـا اسـتفاده از
نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسا های صندوق
سرمایه گذاری منعکس می شود.
 -4-3مخارج انتقالی به دوری هـای آتـی :هزینـه هـای تأسـیس ،برگـزاری مجـامع و دسترسـی بـه نـرم افـزار ،تارنمـا و
خــدمات پشــتیبانی آن ،مخــارج انتقــالی بــه دوره هــای آتــی را شــامل مــی شــود .بــر اســاس مــاده  14اساســنامه مخــارج
تأسیس طـی دوره فعالیـت صـندوق یـا ـرف  1سـال هـر کـدام کمتـر باشـد بـه صـورت روزانـه مسـتهلک شـده و مخـارج
0

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031
برگزاری مجامع نیز پس از تشـکیل مجمـع از محـل دارایـی هـای صـندوق پرداخـت و ـرف مـدت یـک سـال یـا تـا پایـان
دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک می شود.

حداکثر میزان هزینه

عنوان هزینه
هزینه های تأسیس

مبل  71میلیون ریال

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

مبل  71میلیون ریال

هزینه های دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

مبل  416میلیون ریال

 -4-4ذخایر کارمزد ارکـان و تفـهیه :کـارمزد ارکـان و تصـفیه صـندوق سـرمایه گـذاری بـه صـورت روزانـه بـه شـر
جدول زیر محاسبه و در حسا ها ثبت می شود.
کارمزد ارکان
مدیر
متولی
حسابرس
کارمزد تصفیه

کرح نحوی محاسبه
ساانه 7درصد ( )6067از متوسط روزانه ارزی سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق ..
ساانه مبل ثابت  766میلیون ریال.
ساانه مبل ثابت  46میلیون ریال.
ساانه مبل ثابت  16میلیون ریال.

 -4-0بدهی به ارکان صندوق :با توجـه بـه تبصـره  1مـاده  41اساسـنامه ،کـارمزد مـدیر ،متـولی هـر سـه مـاه یـک بــار
تا سـقف  36درصـد قابـل پرداخـت اسـت .بـاقی مانـده کـارمزد ارکـان بـه عنـوان تعهـد صـندوق بـه ارکـان در حسـا هـا
منعکس می شود.
 -4-6حســاب هــای یرداختنــی تجــاری :خریــد اقســاطی اوراق بهــادار عمــده تــرین بخــش حســا هــای پرداختنــی
تجاری را شامل می شود.
 -4-7مخارج تـممی مـالی :سـود و کـارمزد تسـهیالت دریـافتی از بانـک هـا و موسسـات مـالی اعتبـاری مخـارج تـأمین
مالی را در بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.
 -4-8کناخت درآمدهای عملیاتی :درآمدهای عملیاتی صندوق به طور عمده شامل موارد زیر است که همحی به ارزی
فعلی بر اساس بندهای پیشین محاسبه و منعکس می شوند:
 -7سود و زیان حاصل از فروی اوراق بهادار که از تفاوت خالص ارزی فروی نسبت به بهای تمام شده شناسایی
می شود.
 -4سود و زیان تحقق نیافته نحهداری اوراق بهادار که از تفاوت خالص ارزی بازار و ارزی دفتری اوراق بهادار پایان دوره
شناسایی می شود.
 -1درآمد ناشی از سود سهام شرکت های سرمایه پذیر که با توجه به مصوبه مجمع عمومی آنها در نظر گرفته می شود.
 -4سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی که بر اساس مدت زمان و با توجه
به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  03آذر ماه 4031
 -4-9تعدیالت ناکی از تهاوت قیمت صدور و ابطال :این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال
واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود .برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل
دارایی های مالی به ارزی خرید دارایی های مالی اضافه می شود .هم نین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه
گذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروی دارایی های مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می شود .نظر به اینکه بر طبق
ماده  76اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ،ارزی روز دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
است ،به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزی روز اندازه گیری و ارااه می شود ،لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال
واحدهای سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 - 5سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم :
سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر می باشد :
1394/09/30
صنعت

بانک ها و موسسات اعتباری

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

)ریال(

)ریال(

1393/09/30
درصد به کل دارایی ها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

)ریال(

)ریال(

920,232,218,168

896,530,573,118

83.26%

186,790,355,469

164,264,902,205

32.90%

920,232,218,168

896,530,573,118

83.26%

186,790,355,469

164,264,902,205

32.90%

 -6حسابهای دریافتنی تجاری
حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح ذیل است :
1394/09/30

سود دریافتنی سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها

1393/09/30

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

هزینه تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

407,136,745

10%

)(4,789,531

402,347,214

2,152,597,973

)(4,789,531

402,347,214

2,152,597,973

407,136,745
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 -7سایر دارائیها
سایر دارائیها (مخارج انتقالی به دوره های آتی) به تفکیک به شرح ذیل است :
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده اند و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود  .بر اساس ماده  32اساسنامه مخارج تاسیس طی

دوره فعالیت صندوق یا ظرف  3سال هرکدام که کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان

دوره فعالیت صندوق هر کدام که کمتر باشد  ،بطور روزانه مستهلک می شود .
1393/09/30

1394/09/30
مانده در ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک دوره مالی

مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مخارج تاسیس

4,739,738

0

)(3,073,148

1,666,590

4,739,738

مخارج مجامع

15,000,000

0

76

14,999,924

-

281,974,608

0

)(137,967,192

144,007,416

118,474,608

301,714,346

0

)(141,040,264

160,673,930

123,214,346

هزینه های نرم افزار
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 -8موجودی نقد
موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

بانک صادرات ایران -سپرده کوتاه مدت  -0211189981003شعبه احمد قصیر

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

63,721,358,899

332,767,682,831

63,721,358,899

332,767,682,831

 -9جاری کارگزاران
جاری کارگزاران که مربوط به حسابهای فی مابین با شرکت کارگزاری بانک صادرات است به شرح زیر می باشد:
1394/09/30

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

1393/09/30

مانده اول دوره

گردش بدهکار

ریال

ریال

0

2,968,572,797,861

)(2,852,560,678,621

0

2,968,572,797,861

)(2,852,560,678,621
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گردش بستانکار
ریال

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

116,012,119,240

)(324,524,874

116,012,119,240

)(324,524,874

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 -10بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :

شرح

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

3,127,548,824

208,283,406

متولی صندوق

34,715,942

16,865,730

حسابرس صندوق

43,620,444

6,749,940

3,205,885,210

231,899,076

مدیرصندوق

 -11سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
1394/09/30

1393/09/30

یادداشت

ریال

ریال

ذخیره کارمزد تصفیه

62,960,412

8,434,689

مالیات تکلیفی

4,687,500

0

87,317,714

148,160,274

154,965,626

156,594,963

هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

11-1

 - 11-1مبلغ فوق بابت ذخیره هزینه های تاسیس و نگهداری نرم افزار صندوق می باشد .
 -12خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :
1393/09/30

1394/09/30
تعداد

مبلغ (ریال)

تعداد

واحدهای سرمایه گذاری عادی

829,952

1,012,451,987,899

0

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

50,000

60,994,600,000

500,000

498,595,378,442

879,952

1,073,446,587,899

500,000

498,595,378,442
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مبلغ (ریال)
0

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394
-13سود فروش اوراق بهادار
سود حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است :

یادداشت

13-1

سود فروش سهام

سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه

1394/09/30

منتهی به 1393/09/30

ریال

ریال

23,569,756,511

6,352,015

23,569,756,511

6,352,015

 -13-1سود (زیان ) فروش سهام

سال مالی منتهی به 1394/09/30
شرکت

بانک صادرات ایران

1393/09/30

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات

سود(زیان) فروش

سود(زیان) فروش

سهم

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,339,100,000

1,222,603,800,000

)(1,195,597,900,527

)(3,280,342,964

)(155,799,998

23,569,756,511

6,352,015

1,339,100,000

1,222,603,800,000

)(1,195,597,900,527

)(3,280,342,964

)(155,799,998

23,569,756,511

6,352,015
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

-14سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

یادداشت

سود (زیان) تحقق نیافته سهام

14-1

سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه

1394/09/30

منتهی به 1393/09/30

ریال

ریال

)(23,701,645,050

)(22,525,453,264

)(23,701,645,050

)(22,525,453,264

 -14-1سود (زیان )تحقق نیافته سهام
دوره مالی  1ماهه و  27روزه

سال مالی منتهی به 1394/09/30
ردیف

شرکت

تعداد

1

بانک صادرات ایران

1,054,290,778

900,364,324,412

1,054,290,778

900,364,324,412

منتهی به 1393/09/30

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

سود(زیان) تحقق نیافته

سود(زیان) تحقق نیافته

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

)(920,232,218,168

)(3,833,751,293

0

)(23,701,645,050

)(22,525,453,264

)(920,232,218,168

)(3,833,751,293

0

)(23,701,645,050

)(22,525,453,264

 -15سود سهام
دوره مالی  1ماهه و  27روزه

سال مالی منتهی به 1394/09/30
نام شرکت

بانک صادرات ایران

سال مالی

تاریخ تشکیل مجمع

1393

1393/04/31

تعداد سهام متعلقه در تاریخ
مجمع

666,304,622

منتهی به 1393/09/30

سود متعلق به سهم

جمع درآمد سود سهام

ریال

ریال

ریال

45

29,983,707,990

0

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام
ریال

ریال

29,983,707,990

0

29,983,707,990

0

29,983,707,990

خالص درآمد سود سهام

0

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 -16سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی :
دوره مالی  1ماهه و 27

سال مالی منتهی به 1394/09/30

روزه منتهی به
1393/09/30

نرخ سود

مبلغ سود

درصد

لایر

سپرده پس انداز نزد بانک صادرات 0211189981003

10%

49,199,314,676

)(47

سپرده پس انداز نزد بانک صادرات 0212212285006

19.75%

2,079,572,865

)(4,789,484

2,074,783,381

51,278,887,541

)(4,789,531

51,274,098,010

هزینه تنزیل

مبلغ سود خالص

مبلغ سود خالص

لایر

لایر

49,199,314,629

10,469,060,401
0
10,469,060,401

 -17سایر درآمدها :
سایر درامد ها شامل درامد ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درامد  ،اوراق بهادار با درامد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده های بانکی است که به مبلغ  11,795,057ریال می باشد.
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صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394

 -18هزینه کارمزد ارکان :
سرفصل فوق از اقالم زیر تشکیل می شود :
سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

کارمزد مدیر

5,918,014,983

208,283,406

کارمزد متولی

109,051,989

16,865,730

حق الزحمه حسابرس

43,620,444

6,749,940

6,070,687,416

231,899,076

شرح

 -19سایر هزینه ها :
سرفصل فوق از اقالم زیر تشکیل می شود :
سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

54,525,723

8,434,689

هزینه های تاسیس

1,666,590

260,262

هزینه های نرم افزار

144,007,416

21,925,392

هزینه برگزاری مجمع

15,000,076

2,260,274

هزینه کارمزد بانکی

350,000

0

215,549,805

32,880,617

شرح
هزینه تصفیه

 -20تعدیالت
سال مالی منتهی به

دوره مالی  1ماهه و  27روزه منتهی به

1394/09/30

1393/09/30

ریال

ریال

120,047,734,160

10,891,120,895

16

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به  30آذر ماه 1394
21ـ بدهیهای
صندوق در تاریخ ترازنامه هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد .

22ـ سرمایه گذاری
1394/09/30
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدیر و موسس

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق و موسس

موسس

بانک صادرات ایران

موسس

جمع

1393/09/30

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تملک

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تملک

ممتاز

5,000

0.57

ممتاز

5,000

1

ممتاز

45,000

5.11

ممتاز

45,000

9

عادی

829,952

94.32

عادی

450,000

90

عادی و ممتاز

879,952

100

عادی و ممتاز

500,000

100

23ـ معامالت با ارکان واشخاص وابسته به آنها :
طرف معامله

نوع وابستگی

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

مدیر صندوق و موسس

مانده طلب(بدهی)

شرح معامله
موضوع معامله

ارزش معامله  -ریال

خرید اوراق بهادار

1,943,457,339,131

فروش اوراق بهادار

)(1,222,603,800,000

کارمزد مدیر صندوق

5,918,014,983

درپایان دوره
تاریخ معامله

ریال

طی دوره

116,012,119,240

طی دوره

)(3,127,548,824

24ـ رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی و یا افشاء در یادداشت های همراه باشد ،وجود نداشته است .
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