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صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
صورت خالص دارایي ها
در تاريخ  31ارديبهشت ماه 1395
يادداشت

دارایي ها

1395/02/31

1394/05/31

ريال

ريال

سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم

5

0

1,887,733,275

سرمايهگذاري در سپرده بانکي

6

3,215,981,306,136

56,773,947,924

سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

7

0

13,933,883,582

حسابهاي دريافتني

8

6,154,536,104

75,170,939

جاري كارگزاران

9

436,015

0

ساير دارايي

10

40,596,635

271,066,596

موجودي نقد

11

7,898,871

16,081,704

جمع دارایي ها

3,222,184,773,761

72,957,884,020

بدهي ها
پرداختني به اركان صندوق

12

)(155,392,856

پرداختني به سرمايه گذاران

13

)(50,356,138,026

ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

14

)(5,279,921,888

)(401,725,210

)(55,791,452,770

)(580,592,170

3,166,393,320,991

72,377,291,850

جمع بدهي ها

خالص دارایي ها
خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاري

15

1,000,000

يادداشتهاي توضيحي توضيحي ،بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي مي باشد.
2

)(178,866,960
0

1,049,585

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
صورت سود (زيان) و گردش خالص داراييها
براي دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395

دوره مالی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

1395/02/31

1394/05/31

1394/02/31

يادداشت
درآمدها
سود (زيان) فروش اوراق بهادار

16

ريال
)(241,388,813

ريال
415,678,278

ريال
36,993,150
317,638,398

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراقبهادار

17

0

)(354,676,715

سود سهام

18

0

73,568,336

2,652

سود اوراق با درآمد ثابت يا عليالحساب

19

15,694,894,989

16,493,182,354

12,105,873,898

ساير درآمد

20

4,589,912

جمع درآمدها

15,458,096,088

23,507,478
16,651,259,731

23,678,758
12,484,186,856

هزینهها
هزينه كارمزد اركان

21

)(249,766,856

)(411,977,313

)(317,621,796

ساير هزينهها

22

)(251,579,807

)(282,823,603

)(201,205,472

هزينههاي كارمزد بانکي

23

)(111,000

)(918,000

)(908,000

)(501,457,663

)(695,718,916

)(519,735,268

جمع هزینهها
سود خالص

14,956,638,425

11,964,451,588

15,955,540,815

بازده ميانگين سرمايهگذاري  - 1درصد

15.91

21.98

16.26

بازده سرمايهگذاري پايان دوره  - 2درصد

0.47

21.88

16.25

يادداشت
خالص داراييهاي (واحدهاي سرمايهگذاري) اول دوره
واحدهاي سرمايهگذاري صادر شده طي دوره
واحدهاي سرمايهگذاري ابطال شده طي دوره
سود خالص دوره  /سال
تعديالت ناشي از صدور و ابطال
تقسيم سود صندوق
خالص داراييهاي (واحدهاي سرمايهگذاري) پايان دوره  /سال

24
25

صورت گردش خالص دارایيها
دوره مالي نه ماهه منتهي به 1395/02/31
سال مالي منتهي به 1394/05/31
تعداد
تعداد
مبلغ به ريال
مبلغ به ريال
واحدهاي
واحدهاي
75,164,514,139
72,575
72,377,291,850
68,958
179,000,000
179
3,142,505,000,000
3,142,505
)(3,796,000,000
)(3,796
)(45,070,000,000
)(45,070
15,955,540,815
14,956,638,425
)(122,525,566
43,318,132,742
)(15,003,237,538
)(61,693,742,026
72,377,291,850
68,958
3,166,393,320,991
3,166,393

دوره مالي نه ماهه منتهي به 1394/02/31

تعداد
واحدهاي
72,575
179
)(3,336

69,418

مبلغ به ريال
75,165,724,291
179,000,000
)(3,336,000,000
11,964,451,588
)(106,675,366
)(10,904,020,114
72,962,480,399

يادداشتهاي توضيحي توضيحي ،بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي مي باشد.
ميانگين موزون (ريال) وجوه استفاده شده ÷ سود خالص = بازده ميانگين سرمايهگذاري
خالص دارايي پايان دوره ÷ {تعديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال  ±سود (زيان) خالص} = بازده سرمايهگذاري پايان دوره
3
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-1

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺻﻨﺪوق

 -1-1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوج ﻣﻠﺖ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺗﻨﻬﺎ در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺻﺪور ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﮐﺎري و اﺑﻄﺎل ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز
ﻗﺒﻞ ﺑﺪون ﺿﺎﻣﻦ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﯿﺮ ﻣﺎه  1391ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  11075ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و
اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻮرخ  1394/08/16و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  121/3189ﻣﻮرخ  1394/09/09ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس
و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﺎم ﺻﻨﺪوق از ﻣﻠﺖ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوج ﻣﻠﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﺟﻤﻊآوري
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪي از داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ،ﺻﻨﺪوق در اوراق ﺑﻬﺎدار )ﺳﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزار اول ﻓﺮاﺑﻮرس ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزار اول ﻓﺮاﺑﻮرس ،اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ،
اوراق ﺻﮑﻮك و اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﯽ ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ و  (....ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري و ﻧﯿﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻤﻊ
ﺻﻨﺪوق ﻣﻮرخ  ،1393/01/11دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق  3ﺳﺎل ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﺪوق در ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻼك  6واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1-2اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  54اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آدرس  www.mizfund.comدرج ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ.

 -2ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوج ﻣﻠﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ارﮐﺎن زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ،از اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ

ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5درﺻﺪ از ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز را دراﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺣﻖ راي در ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪﮔﺎن
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎزي ﮐﻪ داراي ﺣﻖ راي ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ اﺷﺨﺎص زﯾﺮ اﺳﺖ:
ردﯾﻒ ﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ
1

2

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

5100

51

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ

4900

49

10,000

100

ﺟﻤﻊ

ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1389/10/28ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  395071ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي
ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﻼك ،6ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ، 1513715814
ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ .14335-558
ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻧﯿﮑﯽﮔﺴﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1390/03/11ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  405706ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺷﻬﺮك ﻏﺮب ،ﺑﻠﻮار ﻓﺮﺣﺰادي ،ﺑﻠﻮار ﻧﻮراﻧﯽ ،ﭘﻼك  ،58ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﯿﮑﯽ.
ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺻﻨﺪوق :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1359/4/31ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  38077ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮي )ﻓﺮﺻﺖ( ،ﺷﻤﺎره  ،276ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ
.1581736911
4
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ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺑﻬﺮاد ﻣﺸﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1377/3/6ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  13898ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮي ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺠﺮ ،ﺷﻤﺎره .27
ﻣﺪﯾﺮ ﺛﺒﺖ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1359/4/31ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  38077ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺛﺒﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ،ﻧﺒﺶ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮي )ﻓﺮﺻﺖ( ،ﺷﻤﺎره  ،276ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ .1581736911
 -3ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزشﻫﺎي ﺟﺎري در ﭘﺎﯾﺎن دوره  /ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺛﺒﺖ و ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -4ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 -4-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم و اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و در اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ
ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ" ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري" ﻣﺼﻮب 1386/11/30
ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.
 -4-1-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ:
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي 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 ،ﻣﻨﻬﺎي ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ " ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري" 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
ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -4-1-2ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري 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.
 -4-1-3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري 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.
 -4-2درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻫﺎ
 -4-2-1ﺳﻮد ﺳﻬﺎم:
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ارزش ﻓﻌﻠﯽ
ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﭘﺬﯾﺮ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﻇﺮف  8ﻣﺎه ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ آﺧﺮﯾﻦ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻼوه  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 ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب:
ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري 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 ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
5

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اوج ﻣﻠﺖ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دورهاي

ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﮥ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  31اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه 1395
از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤﺎن اوراق و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﺪوق
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
 -4-3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن و ﺗﺼﻔﯿﻪ
ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﺷﺮح ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ در ﻫﺰار از وﺟﻮه ﺟﺬب ﺷﺪه در ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ اوﻟﯿﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  150ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺻﻨﺪوق

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﺒﻠﻎ  50ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺠﺎﻣﻊ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك
ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق.

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﺳﺎﻻﻧﻪ دو ﺻﺪم درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺣﺪاﻗﻞ  120ﻣﯿﻠﯿﻮن
رﯾﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  220ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ.

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺪﯾﺮ

ﮐﺎرﻣﺰد ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

ﮐﺎرﻣﺰد ﺿﺎﻣﻦ ﺳﻮدآوري

ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭘﺎﻧﺰده در ﻫﺰار از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﻪ ارزش ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق و
ده درﺻﺪ از ﺗﻔﺎوت روزاﻧﻪي ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري در ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﯾﺎ
ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد
ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺳﭙﺮده در زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺳﭙﺮده.

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﯿﻢ درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﻪ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل.

ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاي

ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ دﻫﻢ درﺻﺪ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در آﻏﺎز دوره اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﻖ ﭘﺬﯾﺮش و ﻋﻀﻮﯾﺖ در

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

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮماﻓﺰار،

ﻫﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺻﻨﺪوق ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي ﺗﺎرﻧﻤﺎي آن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  300ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﻣﺜﺒﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق.

ﻣﺪﯾﺮ

ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ

ﺗﺎرﻧﻤﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ

 -4-4ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  55اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺪﯾﺮ ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  90درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ارﮐﺎن در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4-4-1ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل
اﯾﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور
واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ داراﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ارزش ﺧﺮﯾﺪ داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﻤﯿﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  15اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ارزش روز داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ
داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ارزش روز اﻧﺪازهﮔﯿﺮي و اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻟﺬا ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
6

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -5سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم

1395/02/31
صنعت

1394/05/31

بهاي

خالص

درصد به كل

بهاي

خالص

درصد به كل

تمام شده

ارزش فروش

دارايي ها

تمام شده

ارزش فروش

دارايي ها

ریال

ریال

ریال

ریال

بانکها و موسسات اعتباری

0

0

0

1,901,406,138

1,589,870,154

2.18

سرمایهگذاریها

0

0

0

321,049,352

297,863,121

0.41

0

0

0

2,222,455,490

1,887,733,275

2.59

 -6سرمايهگذاري در سپرده و گواهي سپرده بانكي

یادداشت
سرمایهگذاری در سپرده بانکی

6-1

1395/02/31

1394/05/31

ریال

ریال

3,215,981,306,136

56,773,947,924

3,215,981,306,136

56,773,947,924

 -6-1سرمایهگذاری در سپرده بانکی به شرح زیر میباشد:

1395/02/31

1394/05/31

نوع سپرده

تاريخ سپرده گذاري

تاريخ سررسيد

نرخ سود ( درصد)

مبلغ

درصد از كل
دارايي ها

ریال
بانک ملت شعبه برج آناکیش 5562981941 -
بانک ملت شعبه برج آنا کیش 5661380813 -
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی 1012251893611 -
مؤسسه مالی و اعتباری توسعه شعبه مرکزی 1018501893611 -
بانک ایران زمین شعبه اسدآبادی 1-7772-810-102 -

مبلغ

درصد از كل
دارايي ها

ریال

کوتاه مدت
کوتاه مدت
بلند مدت

متغیر
متغیر
1391/07/30

------1396/07/30

18
22
23

1,586,965,370,448
1,577,906,035,030
50,000,000,000

49.25
48.97
1.55

0
0
50,000,000,000

0.00
0.00
68.53

کوتاه مدت
کوتاه مدت

متغیر
متغیر

-------

10
20

979,090,241
130,810,417

0.03
0.004

1,147,149,823
5,626,798,101

1.57
7.71

3,215,981,306,136

99.81

56,773,947,924

7

77.82

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31اردیبهشت ماه 1395
 -7سرمايهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب به تفکیک به شرح زیر میباشد:

یادداشت

1395/02/31
ریال

اوراق مشارکت و اجاره

7-1

1394/05/31
ریال
13,933,883,582

0

13,933,883,582

0
 -7-1سرمایهگذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر میباشد:

1395/02/31
تاريخ سررسيد

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان2

1396/02/14
1394/06/01

نرخ سود
(درصد)

20
20

1394/05/31

مبلغ اسمي

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

0
0

0
0

0
0

0

13,933,883,582

0.44

1394/05/31

تنزيل نشده

نرخ تنزيل

مبلغ تنزيل

تنريل شده

تنزيل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

6,157,934,068
0

از  7تا 23
-

6,157,934,068

8

ریال

0
0

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیر می باشد:

سود سهام دریافتنی

دارايي ها

765,308,605
13,168,574,977

 -8حسابهاي دريافتني

سود سپرده بانکی دریافتنی

كل دارايي

خالص ارزش فروش

0.02
0.42

0

1395/02/31

درصد از

درصد از كل

)(3,397,964
0

6,154,536,104
0

73,605,255
1,565,684

)(3,397,964

6,154,536,104

75,170,939

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -9جاري كارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر می باشد:

1395/02/31
مانده ابتداي دوره

ریال
شرکت کارگزاری بانک ملت

گردش بدهكار

گردش بستانكار

مانده پايان دوره

ریال

ریال

ریال

0

(97,688,012,203) 97,688,448,219

436,015

0

(97,688,012,203) 97,688,448,219

436,015

 -10سایر دارایيها

ساير داراييها شامل آن بخش از مخارج برگزاري مجامع صندوق و نرم افزار است كه تا تاريخ خالص داراييها مستهلک نشده و به عنوان دارايي به دورههاي آتي منتقل ميشود
و تا پايان سال مالي مستهلک ميگردد.
1395/02/31
مانده ابتداي دوره

مخارج اضافه شده
طي دوره

ریال

استهالك دورة

نرم افزار صندوق

ریال
271,066,596

0

مخارج برگزاری مجامع

0

13,000,000

)(7,910,617

271,066,596

13,000,000

)(243,469,961

مانده در پايان دوره

ریال
)(235,559,344

ریال
35,507,252
5,089,383
40,596,635

 -11موجودی نقد

موجودي نقد صندوق در تاريخ ترازنامه به شرح زير مي باشد:

1395/02/31

1394/05/31

ريال

ريال

بانک ملت شعبه خيابان پارک 4748693350 -

7,398,871

16,081,704

بانک آينده شعبه مركزي 0201929853003 -

500,000

0

7,898,871

16,081,704

 -12پرداختني به اركان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

1395/02/31

1394/05/31

ريال

ريال

متولی

66,443,415

72,754,626

مدیر

4,432,702

23,331,700

حسابرس

42,256,782

61,429,565

ضامن سودآوری

3,653,466

3,026,584

ضامن

563,867

16,144,485

مدیر ثبت

38,042,624

2,180,000

155,392,856

178,866,960

9

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395

 -13پرداختني به سرمايه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران بابت سود تقسیمی بهمن ماه بوده که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است به شرح زیر می باشد:

حساب پرداختنی بابت سود صندوق
حساب پرداختنی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری
حساب پرداختنی بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور

1395/02/31

1394/05/31

ريال

ريال

51,434,887,892
50,876
)(1,078,800,742

0

0
0

50,356,138,026
 -14ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:

1395/02/31

1394/05/31

ريال

ريال

واریزی نامشخص
ذخیره تصفیه صندوق

5,189,500,001
89,257,732

81,147,886

مالیات تکلیفی
مدیر صندوق (هزینه نرمافزار و تاسیس)

664,155
500,000

0
320,577,324

5,279,921,888

401,725,210

0

 -15خالص داراييها

خالص داراییها در تاریخ خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

1395/02/31
تعداد

1394/05/31
مبلغ

تعداد

ريال

واحدهای سرمایه گذاری عادی
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

مبلغ
ريال

3,156,393
10,000

3,156,393,320,992
10,000,000,000

58,958
10,000

61,881,440,484
10,495,851,366

3,166,393

3,166,393,320,992

68,958

72,377,291,850

10

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -16سود (زيان) ناشي از فروش اوراق بهادار
دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه

منتهی به 1395/02/31

1394/05/31

منتهی به 1394/02/31

ريال

ريال

ريال

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

یادداشت
16-1
16-2
16-3

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
سود (زیان) ناشی از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

0
)(33,628,385
)(207,760,428

570,895
350,647,473
64,459,910

0
377,977,473
)(340,984,323

)(241,388,813

415,678,278

36,993,150

 -16-1سود (زيان) ناشي از فروش حقتقدم

سال مالي منتهي به
1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي
به 1394/02/31

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ماليات

سود (زيان) فروش

سود (زيان) فروش

سود (زيان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تعداد

حقتقدم شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

0

0

0

0

0

0

570,895

0

0

0

0

0

0

0

570,895

0

 -16-2سود (زيان) ناشي از فروش اوراق مشاركت و اجاره

سال مالي منتهي به
1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي به
1394/02/31

تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتری

كارمزد

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31

اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)
اوراق اجاره رایتل ماهانه  20درصد
اوراق اجاره مپنا سه ماهه  20درصد

0
0

0
0

0
0

0
0

1,100

1,100,000,000

1,100,798,600

851,400

)(1,650,000

اوراق اجاره ماهان 2سه ماهه  20درصد
اوراق اجاره رایتل ماهانه  21درصد
اوراق مشارکت میدکو ماهانه  20درصد

12,540
25,000
19,291

12,540,000,000
25,000,000,000
19,292,710,119

12,530,294,040
25,000,000,000
19,303,861,907

0
15,600,000
14,932,557

9,705,960
)(15,600,000
)(26,084,345

57,934,954,547

31,383,957

)(33,628,385

57,931

57,932,710,119

11

0
0

451,372,473
)(47,130,000
0
)(32,085,000
0
)(21,510,000
350,647,473

)(825,000
)(48,495,000
0
)(25,440,000
0
452,737,473
377,977,473

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه

1394/05/31

منتهی به 1394/02/31

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ماليات

سود (زيان) فروش

سود (زيان) فروش

سود (زيان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

 -16-3سود (زيان) ناشي از فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تعداد

سهام شرکت پتروشیمی مبین

0

0

0

0

0

سهام شرکت بهمن لیزینگ

0

0

0

0

0

سهام شرکت سرمایهگذاری مسکن زاینده رود

0

0

0

0

0

0
0
0

16,283,074
15,903,018
10,938,181

0
15,903,018
10,938,181

سهام شرکت سرمایهگذاری توسعه صنایع سیمان

0

0

0

0

0

سهام شرکت سیمان خوزستان

0

0

0

0

0

0
0

4,034,026
689,754

4,034,026
689,754

سهام شرکت ایران ترانسفو

0

0

0

0

0

سهام شرکت خدمات انفورماتیک

0

0

0

0

0

سهام شرکت ایران خودرو

0

0

0

0

0

سهام شرکت ارتباطات سیار ایران

0

0

0

0

0

0
0
0
0

)(23,769,225
)(29,790,271
)(43,320,946
)(61,357,297

)(23,769,224
)(29,790,271
0
)(61,357,298

سهام شرکت سرمایهگذاری بانک ملی ایران

0

0

0

0

0

سهام شرکت بیمه آسیا

0

0

0

0

0

0
0

)(71,236,015
)(81,331,098

)(71,236,015
)(81,331,098

سهام شرکت نیرو ترانس

0

0

0

0

0

)(121,995,375
0

)(121,995,375
23,561,041
0

سهام شرکت سهام شرکت سرمایهگذاری مسکن

0

0

0

0

0

سهام شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

220,000

285,648,160

297,863,131

1,511,086

1,428,240

0
0
)(15,154,297

0

سهام شرکت بانک صادرات ایران

4,802,410,873 5,624,281
1,533,635,746
800,000

4,873,584,713
1,589,870,144

25,404,727
8,112,933

24,012,053
7,668,180

)(120,590,620
)(72,015,511

23,561,041
425,851,043

0
)(6,631,062

)(207,760,428

64,459,910

)(340,984,323

سهام شرکت بانک ملت

6,644,281

6,621,694,779

6,761,317,988

12

35,028,746

33,108,473

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -17سود (زيان) نگهداري اوراق بهادار
سود (زیان) نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

به 1395/02/31

1394/05/31

به 1394/02/31

ریال

ریال

ریال

یادداشت
17-1
17-2
17-3

سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق بهادار
سود (زیان) ناشی از نگهداری اوراق مشارکت و اوراق اجاره
سود (زیان) تحقق نیافته ناشی از فروش حقتقدم

0

)(334,722,215

0

)(19,954,500
0

0
0

سال مالي منتهي به
1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي به 1395/02/31
تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ماليات

ریال

ریال

ریال

ریال

)(21,812,882
)(2,398,232

)(354,676,715

 -17-1سود (زيان) ناشي از نگهداري اوراق بهادار

341,849,512

317,638,398
دوره مالي نه ماهه منتهي
به 1394/02/31

سود (زيان) تحقق نيافته سود (زيان) تحقق نيافته سود (زيان) تحقق نيافته

ریال

ریال

ریال

سهام شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

0

0

0

0

0

0

)(23,186,231

)(32,331,150

سهام شرکت بانک ملت

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

)(311,535,984
0
0

415,678,201
15,481,404
)(56,978,943

0

)(334,722,215

341,849,512

سهام شرکت پتروشیمی مبین
سهام شرکت ایران خودرو

0

0

0

0

0

 -17-2سود (زيان) ناشي از نگهداري اوراق مشاركت و اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تعداد

اوراق مشارکت میدکو ماهانه  20درصد

اوراق اجاره ماهان 2سه ماهه  20درصد
اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ریال

ریال

ریال

سود (زيان)
تحقق نيافته

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه

1394/05/31

منتهی به 1394/02/31

سود (زيان) تحقق نيافته سود (زيان) تحقق نيافته

ریال

ریال

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

)(19,954,500
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ریال

)(1,144,500
)(18,810,000

)(1,127,882
0
)(20,685,000
)(21,812,882

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -17-3سود (زيان) تحقق نيافته ناشي از فروش حقتقدم

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تعداد

حقتقدم سهام شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ماليات

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

1394/05/31

به 1394/02/31

سود (زيان) تحقق نيافته سود (زيان) تحقق نيافته سود (زيان) تحقق نيافته

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

0

0

)(2,398,232

0

0

0

0

0

0

0

)(2,398,232

14

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -18سود سهام

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
سال
مالي

تاريخ

تعداد سهام

تشكيل

متعلقه در

مجمع

زمان مجمع

سود متعلق

جمع درآمد سود

به هر سهم

سهام

هزينه تنزيل

ریال

خالص درآمد
سود سهام

ریال

ریال

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

1394/05/31

به 1394/02/31

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ریال

ریال

سهام شرکت بانک ملت

0

0

0

0

0

سهام شرکت ایران خودرو

0

0

0

0

0

سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

72,000,000
1,565,684
2,652

0
0
2,652

0

0

0

73,568,336

2,652
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صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -19سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب شامل سود اوراق مشارکت ،اوراق اجاره و اوراق رهنی به تفکیک به شرح زیر میباشد:

یادداشت

دوره مالی نه ماهه

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

منتهی به 1395/02/31

1394/05/31

1394/02/31

ریال

ریال

ریال

سود سپرده بانکی

19-1

15,470,559,121

13,310,069,021

9,658,059,460

سود اوراق مشارکت و اوراق اجاره

19-2

224,335,868

3,183,113,333

2,447,814,438

16,493,182,354

12,105,873,898

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

1394/05/31

1394/02/31

سود متعلقه

هزينه تنزيل

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

15,694,894,989
 -19-1سود سپرده بانكي

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاريخ سررسيد

مبلغ اسمي نرخ سود (درصد)

ریال

درصد

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه -بلند مدت

1391/07/30

هر ماه

متغیر

23

9,106,849,313

)(29,926

9,106,819,387

12,861,806,273

9,422,080,247

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آنا کیش 5661380813 -

متغیر

هر ماه

متغیر

22

3,341,616,853

)(2,007,416

3,339,609,437

0

0

سود سپرده بانک ملت شعبه برج آناکیش 5562981941 -

متغیر

هر ماه

متغیر

18

2,761,093,320

)(1,357,212

2,759,736,108

0

0

سود سپرده مؤسسه مالی و اعتباری توسعه -کوتاه مدت

1391/07/26

هر ماه

متغیر

10

137,583,479

)(2,026

137,581,453

63,211,828

54,466,295

سود سپرده بانک ایران زمین

1390/09/29

هر ماه

متغیر

20

126,814,844

)(3,332

126,811,512

385,050,920

181,512,918

سود سپرده بانک آینده شعبه مرکزی 0201929853003 -

1395/02/22

هر ماه

متغیر

23

1,224

0

15,473,959,033

)(3,399,912

1,224

0

0

15,470,559,121

13,310,069,021

9,658,059,460

 -19-2سود اوراق مشاركت و اوراق اجاره

دوره مالی نه ماهه منتهی به 1395/02/31
تاریخ سرمایه گذاری

تاريخ سررسيد

سود متعلقه

مبلغ اسمي نرخ سود (درصد)

ریال

هزينه تنزيل

خالص سود اوراق

ریال

ریال

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی به

1394/05/31

1394/02/31

خالص سود اوراق

خالص سود اوراق

ریال

ریال

درصد

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه % 21

تاریخ های مختلف

1399/02/14

متغیر

0

113,214,481

0

113,214,481

0

0

ریال

سود اوراق مشارکت میدکو ماهانه ( 20%ومدکو)2

تاریخ های مختلف

1397/01/25

متغیر

20

107,277,575

0

107,277,575

0

671,402,943

سود اوراق مشارکت واسط مالی مرداد(صمپنا)21

تاریخ های مختلف

1396/10/22

متغیر

20

3,100,092

0

3,100,092

0

0

سود اوراق مشارکت واسط مالی اردیبهشت (ذماهان)2

تاریخ های مختلف

1394/06/01

متغیر

20

743,720

0

743,720

1,237,898,536

555,789,161

سود اوراق مشارکت میدکو (ومدکو)

تاریخ های مختلف

1396/02/14

متغیر

20

0

0

0

1,712,466,155

987,873,692

سود اوراق مشارکت اجاره رایتل ماهانه  20درصد

تاریخ های مختلف

1396/10/22

متغیر

20

0

0

0

232,748,642

232,748,642

224,335,868

0

224,335,868

3,183,113,333

2,447,814,438
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صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -20سایر درآمد

ساير درآمدها ،شامل درآمد مالي ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام ،اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب و سود سپرده هاي بانکي است كه در سالهاي قبل
طي يادداشتهاي  16الي  17از درآمد سود اوراق بهادار كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است .جزئيات درآمد مذكور به شرح زير است:
دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

به 1395/02/31

1394/05/31

به 1394/02/31

ریال

ریال

ريال

تعديل كارمزد كارگزاري

4,368,412

0

0

درآمد تنزيل سود سپرده بانک
درآمد تنزيل سود سهام

185,965

1,210,830

678

35,535

21,233,753

23,678,080

برگشت كارمزد اوراق بهادار

0

1,062,895

0

4,589,912

23,507,478

23,678,758

 -21هزینه اركان صندوق

هزينه اركان صندوق به شرح زير مي باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

به 1395/02/31

1394/05/31

به 1394/02/31

ريال

ريال

ریال

متولي

155,400,908

133,503,039

96,782,142

حسابرس

81,227,217

94,467,569

68,574,040

مدير
ضامن

11,321,100
1,190,749

135,260,045
24,373,330

110,145,614
21,060,000

ضامن سودآوري

626,882

24,373,330

21,060,000

249,766,856

411,977,313

317,621,796

 -22سایر هزینه ها

بدهي به سرمايهگذاران متشکل از اقالم زير مي باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

دوره مالی نه ماهه منتهی

به 1395/02/31

1394/05/31

به 1394/02/31

ريال

ريال

ريال

هزينه نرم افزار

235,559,344

276,563,590

201,205,472

هزينه برگزاري مجامع

7,910,617
8,109,846

6,260,013
0

0
0

251,579,807

282,823,603

201,205,472

هزينه تصفيه

17

صندوق سرمایهگذاری اوج ملت
گزارش مالي میان دورهای
یادداشت های توضیحي صورت های مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
 -23هزینه كارمزد بانکي

تعديالت شامل اقالم زير مي باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 1395/02/31

1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي
به 1394/02/31

ریال

ریال

ريال

111,000

918,000

908,000

111,000

918,000

908,000

هزينه كارمزد بانکي
 -24تعدیالت

تعديالت شامل اقالم زير مي باشد:

تعديالت ناشي از صدور واحدهاي سرمايه گذاري
تعديالت ناشي از ابطال واحدهاي سرمايه گذاري

دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 1395/02/31

1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي
به 1394/02/31

ریال

ریال

ريال

44,710,121,298
)(1,391,988,556

9,862,331
)(132,387,897

9,862,331
)(116,537,697

43,318,132,742

)(122,525,566

)(106,675,366

 -25تقسیم سود

تقسيم سود شامل اقالم زير مي باشد:
دوره مالی نه ماهه منتهی

سال مالي منتهي به
1394/05/31

دوره مالي نه ماهه منتهي
به 1394/02/31

ریال

ریال

ريال

به 1395/02/31

سود پرداختي در تاريخ 1393/06/31

0

)(3,142,260,513

)(3,142,260,513

سود پرداختي در تاريخ 1393/09/30

0

)(3,875,893,903

)(3,875,893,903

سود پرداختي در تاريخ 1393/12/29
سود پرداختي در تاريخ 1394/03/31

0
0

)(3,893,100,276
)(4,091,982,846

)(3,885,865,698
0

سود پرداختي در تاريخ 1394/06/31
سود پرداختي در تاريخ 1394/09/30

)(2,856,350,592
)(3,741,917,634

0
0

0
0

سود پرداختي در تاريخ 1394/10/30

)(898,393,640
)(776,530,160

0
0

0
0

)(941,901,308
)(1,043,760,800
)(51,434,887,892

0
0
0

0
0
0

سود پرداختي در تاريخ 1394/11/30
سود پرداختي در تاريخ 1394/12/29
سود پرداختي در تاريخ 1395/01/31
سود پرداختي در تاريخ 1395/02/31

)(61,693,742,026

)(15,003,237,538

 -26تعهدات سرمايهاي و بدهيهاي احتمالي

در تاریخ خالص داراییها صندوق ،هیچگونه تعهدات سرمایهای و بدهی احتمالی وجود ندارد.
18

)(10,904,020,114

صندوق سرمايهگذاري اوج ملت
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
دوره مالي نه ماهه منتهي به  31ارديبهشت ماه 1395
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1395/02/31

اشخاص وابسته

نوع وابستگی

نام

نوع واحدهای سرمایه

تعداد واحدهای

گذاری

سرمایه گذاری

1394/05/31
تعداد واحدهای

درصد تملک

درصد تملک

سرمایه گذاری

ممتاز

5,100

0.16

5,100

0.16

عادی

1,899

0.06

0

0

0

0

4,900

0.15

0.15

0

0

13,000

0.41
0.00

مدیر

شرکت تامین سرمایه ملت

مدیر صندوق

ضامن نقد شوندگی و مدیرثبت سابق

بانک ایران زمین

ضامن نقد شوندگی و مدیرثبت

ممتاز

اشخاص وابسته به مدیر

کارگزاری بانک ملت

شرکت همگروه با مدیر صندوق

ممتاز

4,900

اشخاص وابسته به مدیر

شرکت گروه مالی ملت
آقای رسول رحیم نیا

شرکت همگروه با مدیر صندوق
مدیر سرمایه گذاری

عادی

13,000

0.41

عادی

54

0.00

54

گروه مدیران

خانم اکرم حمیدیان

مدیر سرمایه گذاری

عادی

54

0.00

54

0.00

سعید احمدی

مدیر سرمایه گذاری

عادی

50

0.00

50

0.00

25,057

23,158

0.79
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نوع وابستگی

طرف معامله

موضوع معامله

ارزش معامله

مانده طلب

تاریخ معامله

(بدهی) در 1395/02/31
ریال

ریال

شرکت کارگزاری بانک ملت

شرکت همگروه با مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیر

کارمزد خرید و فروش اوراق بهادار

66,412,703

صدور واحد سرمایهگذاری ممتاز

4,900,000,000

صدور واحد سرمایهگذاری عادی

1,983,389,553

طی دوره

0

(79,595,600) 1394/09/09
)(113,691,756
طی دوره

کارمزد ارکان

9,016,406

طی دوره

)(3,932,702

شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

متولی

کارمزد ارکان

87,090,484

طی دوره

)(66,443,415

شرکت بانک ملت

ضامن سودآوری و نقدشوندگی

کارمزد ارکان

651,315

طی دوره

)(4,217,333

شرکت بانک ایران زمین

نقدشوندگی سابق

کارمزد ارکان

575,156

طی دوره

سود سپرده دریافتی

126,811,512

طی دوره

19

0
0

0.73

