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صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه 7031
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

احترامأ ،به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری کارگزاری بانک تجارت برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه 7031
که در اجرای بند  1ماده  03اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده
است ،به شرح ذیل تقدیم می گردد

شماره صفحه
صورت خالص دارایی ها

2

صورت سود و زیان

0

صورت گردش خالص دارایی ها

0

یادداشتهای توضیحی:
الف .اطالعات کلی صندوق

0

ب .مبنای تهیه صورتهای مالی

5

پ .خالصه اهم رویههای حسابداری

5-6

ت .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

1-73

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوقهای
سرمایه گذاری تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه
تصویری روشن و منصفانه از وضعیت مالی 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 نمود ،میباشد و به نحو درست و بهگونه کافی در این صورتهای
مالی افشاء گردیدهاند .صورتهای مالی حاضر در تاریخ  7031/30/03به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

ارکان صندوق

نماینده

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک تجارت

حسین مقدم

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار

وداد حسینی

1

امضاء
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برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

یادداشت

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

داراییها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

5

51،000،000،033

50،365،613،051

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

6

37،007،036،100

00،373،350،170

حسابهای دریافتنی

1

1،272،222،313

جاری کارگزاران

0

5،262،001

سایر دارایی ها

3

777.203.337

3،706،061،257
173،375،377
015

موجودی نقد

73

53،333،333

53،333،333

716,110,376,633

772,032,770,230

جمع داراییها
بدهیها
پرداختنی به ارکان صندوق

77

571.505.021

307.207.631

پرداختنی به سرمایه گذاران

72

10.232.105

3

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

70

052.353.503

066.670.020

7,302,300,032

7923098369723

711917393089388

777,030,227,380

7096629100

7390889317

جمع بدهیها
خالص داراییها

70

خالص ارزش هر واحد سرمایهگذاری

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

2
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صورت سود و زیان
دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

سود(زیان) فروش اوراق بهادار

75

00،150،300،130

0.202.375.055

سود(زیان) تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

76

3.671.776.305

73.075.502.106

سود سهام

71

100.223.170

3.765.356.777

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

70

7.623.050.123

6.570.733.027

سایر درامدها

73

001.072.020

231.107.365

06.702.501.705

03.520.530.000

یادداشت

درآمدها:

جمع درآمدها
هزینهها:
هزینه کامزد ارکان

23

()572.027.037

()2.562.003.301

سایر هزینه ها

27

()32.300.350

()016.117.020

()630.535.000

()2.303.757.067

01912893879037

20918190129300

جمع هزینه ها
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایه گذاری

00903

%26

بازده سرمایه گذاری تا پایان سال

23928

%21

صورت گردش خالص داراییها

دوره مالی سه منتهی به 7030/30/03

یادداشت

سال مالی منتهی به 7030/30/07

تعداد

ریال

تعداد

ریال

73.102

777.030.227.301

72.000

732.305.306.311

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

17

17.333.333

30

30.333.333

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

()731

()731،333،333

()2.235

()2.235.333.333

-

05.520.307.037

-

21.505.052.311

تعدیالت ارزشگذاری صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

22

-

()7.005.020.033

-

()76.365.311.361

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

70

73.636

755.573.310.300

73.102

777.030.227.301

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

سود(زیان) خالص

یادداشتهای توضیحی همراه ، ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
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-1اطالعات کلی صندوق

-7-7

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ  7001/35/27تحت شماره  73675نزد
سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و متعاقبا با تو جه به ضرورت ثبت صندوق در مرجع ثبت شرکتها در تاریخ  7032/31/23تحت شماره  02630نزد
مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران 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 و حقتقدم سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه ،به مدت  0سال شمسی از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت
شرکتها ( تا تاریخ  )7035/31/73میباشد .سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی ،از ابتدای مرداد ماه هر سال تا انتهای تیر ماه سال بعد ،به جز اولین سال مالی
صندوق که از تاریخ شروع دو ره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان تیرماه خاتمه مییابد .مرکز اصلی صندوق در شهر تهران به نشانی خیابان ولیعصر ،خیابان رحیمی،
پالک ،0طبقه ، 7واحد 737واقع شده است.
 -7-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت مطابق با ماده  50اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس
www.fund-tejarat.com

درج گردیده است.

-2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق سرمایه گذاری ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز بهه شهرطی کهه
حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحهدهای سهرمایهگهذاری ممتهازی کهه
دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است:

درصد واحدهای تحت تملک از

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک

7

شرکت کارگزاری بانک تجارت

533

53

2

شرکت لیزینگ ایران

533

53

7،333

733

جمع

سهام ممتاز

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری بانک تجارت است که در تاریخ  7012/2/71با شمارة ثبت  733701نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده
است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رحیمی ،پالک ،0طبقه.7
متولی صندوق شرکت مشاور سرمایهگذاری معیار است که در تاریخ  7033/30/35به شماره ثبت  031016نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت
رسیده است .نشانی متولی عبارتست تهران ،میرداماد ،میدان محسنی ،خیابان شاه نظری ،برج ناهید ،طبقه ،5واحد .5
ضامن صندوق ،شرکت سرمایه گذاری ایرانیان می باشد .نشانی ضامن عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،خیابان رحیمی ،پالک، 0طبقه0
حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی سامان پندار است که در تاریخ 7007/32/23با شماره ثبت  70373نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت
رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران  ،بلوار آفریقا  ،نبش عاطفی غربی پالک  752برج صبا  ،طبقه هفتم  ،واحد 17
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-3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -0-7سرمایهگذاریها
سرمایه گذاری 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  7006/77/03هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار
اندازهگیری میشود.
 -0-7-7سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس
می شود .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؛
با توجه 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  23درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار
دهد.
 -0-7-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفتهشده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از
قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
 -0-7-0سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیربورسی در هر
روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین میشود.
 -0-2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -0-2-7سود 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 می گردد .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  0ماه ،با استفاده از نرخ سود علی
الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر
درآمدها منظور میشود.
 -0-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده و
گواهی های 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای
صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
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 -0-0محاسبۀ کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
شرح نحوه محاسبه هزینه

عنوان هزینه
هزینه های تاسیس

حداقل تا مبلغ  73میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  53میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق به عالوه  3.0درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با
درآمد ثابت تحت تملک صندوق در روز کاری قبل

کارمزد متولی

ساالنه  3.2درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

کارمزد ضامن

ساالنه 0در هزار ( )3.330از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق در روز کاری قبل

حق الزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت 733میلیون ریال

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل  3.0درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد .به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین
تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر  065n./3.330ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان
روز قبل در حساب ها  ،ذخیره می شود  ،n .برابر است با  5یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.هر زمان
ذخیره صندوق به  3.0درصد ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل رسید ،محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن
در حساب های صندوق متوقف می شود.

هزینه دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات
پشتیبانی آنها

253.333.333 -7ریال به عنوان بخش ثابت ساالنه
5.333 -2ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری)در سال
 033 -0ریال بابت هر صدور یا ابطال
 -0ضریب ساالنه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها

 -0-0بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  0ماده  52اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر  0ماه یک بار تا سقف  33درصد قابل پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد
صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
 -0-1مخارج 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.
 -0-6تعدیالت 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 می شود .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 ماده  75اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با
قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در صورت خالص داراییها به ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود .لذا تفاوت قیمت
صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری در بهای تمام شده واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره منعکس میشود.
 -0-0مخارج انتقالی به دورههای آتی
مخارج انتقالی به دورههای آتی شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای
آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  01اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف  5سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج
برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور
روزانه مستهلک میشود .در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تأسیس  0سال و مخارج برگزاری مجامع و هزینه نرم افزار یک سال میباشد.
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

7030/30/03
صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

7030/30/07
درصد به کل
داراییها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به کل
داراییها

ریال

ریال

درصد

ریال

ریال

درصد

فلزات اساسی

20.030.301.271

26.530.330.011

76.33%

3.052.157.170

75.550.273.001

70.13%

بانکها و موسسات اعتباری

73.505.732.053

72.300.757.031

1.63%

0.561.311.335

0.261.710.055

2.33%

استخراج کانه های فلزی

0.605.237.612

77.610.076.701

1.06%

1.000.200.056

73.530.607.216

3.03%

عرضه برق .گاز .بخار و آب گرم

7.030.350.126

0.060.251.033

2.01%

0.320.503.023

5.000.263.320

0.06%

2.172.251.006

2.200.305.533

7.00%

3

3

3.33%

7.730.070.023

303.067.670

3.60%

560.073

000.305

3.33%

036.070.606

006.571.615

3.23%

0.253.231.130

3.161.371.677

0.66%

سایر محصوالت کانی غیر فلزی

3

3

3.33%

0.676.253.036

0.067.065.636

0.02%

فرآورده های نفتی ،کک وسوخت هسته ای

0

3

3.33%

0.300.323.003

0.035.233.002

0.37%

ماشین آالت و تجهیزات

0

3

3.33%

7.305.030.200

7.170.165.103

7.52%

خودرو وساخت قطعات

0

3

3.33%

0.560.771.300

2.636.702.003

2.03%

مخابرات

0

3

3.33%

7.163.200.330

7.610.733.302

7.00%

الستیک و پالستیک

0

3

3.33%

332.633.030

023.300.577

3.10%

3

3

3.33%

725.307.636

726.353.353

3.77%

00913190809076

10980098809033

06.31%

08961393309383

18936196039810

12.20%

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
مواد و محصوالت دارویی
محصوالت شیمیایی

ساخت محصوالت فلزی
جمع کل

-6سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

7030/30/03

نوع سپرده

تاریخ سررسید

نرخ سود

مبلغ

7030/30/07
درصد از
کل دارایی ها

مبلغ

درصد از
کل دارایی ها

ریال

ریال

درصد

ریال

درصد

بانک سامان-سپرده گذاری کوتاه مدت

بدون سررسید

73%

63.023.676.105

00.50

70.312.603.131

72.00%

بانک تجارت-سپرده گذاری کوتاه مدت

بدون سررسید

73%

0.337.603.330

2.56

2.000.070.336

2.52%

بانک تجارت-سپرده گذاری بلند مدت

7031/77/77

76%

21.333.333.333

71.25

21.333.333.333

20.30%

37900790369080

18.01%

00.373.350.170

08.30%
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

7030/30/03
حسابهای
دریافتنی

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده
بانکی

7030/30/07

تنزیل نشده

نرخ
تنزیل

مبلغ تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

%25

33،000،765

1.332.537.132

0.330.002.160

%73

123،000

233.127.260

701.300.000

37,160,608

0927292229303

3970690609217

1،330،003،065
273،053،150
0,030,033,678

 -8جاری کارگزاران
7030/30/03

کارگزاری بانک تجارت
جمع

7030/30/07

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

07393719377

703,826,000,002

703,827,380,331

1,262,000

07393719377

07393719377

703,826,000,002

703,827,380,331

1,262,000

07393719377

 -9سایر داراییها
7030/30/03
مخارج اضافه شده

استهالک

مانده در

طی دوره

دوره

پایان دوره

مانده در پایان
دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

751
3

760

()3

713.325.503

()60.605.600

070
777،203،600

070
751

710

70393219008

()6896819608

777,203,337

001

مانده در ابتدای دوره

مخارج برگزاری مجامع
مانده هزینه های نرم افزار

7030/30/07
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -11موجودی نقد

بانک سامان -حساب جاری

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

53،333،333

53،333،333

13,333,333

13,333,333

 -11پرداختنی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر میباشد:

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

مدیر صندوق

007,005،655

052،560،071

ضامن نقدشوندگی

51،222،300

030،020،532

متولی
حسابرس

60،617،530
3،035،206

63،325،733
73،160،700

مدیر ثبت

033،333

533،333

170,181,020

307,287,630

جمع

-12پرداختنی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران صندوق متشکل از اقالم زیر است.

بدهی بابت واحدهای ابطال شده

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

10،232،105

بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده
جمع

3

00,232,001
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -13سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر به شرح زیر است:

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

ذخیره تصفیه

071،603،353

231،306،122

شرکت رایان هم افزا (نرم افزار)

700،063،605

63،521،137

006

3

012,313,103

066,670,020

واریز نامشخص
جمع کل

 -14خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

7030/30/07

7030/30/03

ریال

تعداد

ریال

تعداد

واحدهای سرمایهگذاری عادی

3،636

703،000،007،063

3،102

737،735،213،700

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز

7،333

70،662،501،573

73،333

73،000،353،330

73,636

711,173,308,388

73,002

777,030,227,380

 -15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس به شرح زیر است:

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

75-7

10

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی

7030/30/03

به 7030/30/07

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

00،150،300،130

0.202.375.055

00,010,380,030

0920293719011

صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -15-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام
صورت ریز سود (زیان) حاصل از فروش سهام به شرح زیر است:
:
سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03
تعداد

ارزش دفتری

بهای فروش

کارمزد

7030/30/07
مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ارتباطات سیار

13.026

7.377.607.103

)(7.371.200.576

)(0.035.200

)(5.350.236

)(75.066.216

3

ایران خودرو

533.333

7.333.501.006

)(7.330.602.015

)(0.152.570

)(5.332.602

)(731.333.720

3

باما

233.003

2.627.602.203

)(063.731.610

)(72.052.352

)(2.627.611

7.101.033.302

3

500.333

2.000.603.130

)(7.636.600.330

)(70.000.000

)(6.003.532

7.272.710.617

3

7.127.331

0.331.710.501

)(0.261.710.050

)(70.200.302

)(75.305.003

)(203.075.673

)(51.602.376

باما
بانک خاورمیانه

2.333.333

0.673.000.050

)(0.605.373.030

)(27.307.623

)(0.673.075

331.150.371

3

065.230

1.002.000.350

)(0.335.600.303

)(05.057.300

)(1.002.003

0.030.066.633

712.030.050

پتروشیمی جم

003.000

6.000.521.000

)(0.500.633.212

)(03.560.331

)(6.000.570

2.050.323.706

7.260.363.070

پتروشیمی خارک

00.653

7.175.150.033

)(7.053.307.320

)(0.703.110

)(7.175.100

050.305.350

771.235.160

بانک ملت
پتروشیمی پردیس

پتروشیمی شازند

7.333.333

0.330.323.073

)(0.030.035.363

)(20.071.712

)(0.330.033

011.730.200

3

پتروشیمی مبین

7.063.017

72.710.330.365

)(6.507.217.700

)(51.053.773

)(72.710.300

5.521.630.600

575.100.063

تراکتور سازی

102.307

7.123.755.023

)(7.170.165.103

)(0.713.637

)(0.633.113

)(73.007.133

)(730.632.370

تولیدی چدن سازان

53.333

723.353.333

)(726.353.353

)(671.203

)(603.100

7.102.360

20.006.300

562.003

0.377.000.301

)(0.067.065.636

)(73.350.026

)(23.351.070

773.531.057

3

ذوب آهن اصفهان

7.333.333

7.037.375.363

)(7.506.305.301

)(0.306.030

)(5.233.361

233.635.052

20.006.300

صنعتی بارز

278,257
24,000
489,000
1,729,228
1,000,000
1,996,508
500,000

)(023.300.577

)(0.133.032

)(0.035.530

)(50.075.077

)(700.003.700

76.637.670

خاک چینی

فن آوران
فوالد خوزستان
فوالد مبارکه
فوالد هرمزگان
گروه بهمن
گل گهر
جمع نقل به صفحه بعد

779,119,600
1,232,328,000
5,123,666,703
9,218,281,025
3,409,920,630
1,459,308,946
4,212,800,000

)(011.610.003

)(5.050.523

)(7.202.020

001.560.111

)(75.763.703

)(0.021.600.320

)(20.001.017

)(5.720.663

7.166.567.603

135.100.236

)(1.323.006.515

)(00.106.657

)(20.275.033

2.725.002.033

7.260.363.070

)(0.721.702.333

)(76.736.323

)(1.533.216

253.333.500

3

)(7.531.003.310

)(6.307.570

)(1.236.522

)(752.063.360

3

)(2.231.261.253

)(23.373.160

)(0.272.135

7.307.033.737

)(733.117.011

03.360.033.353

()51.636.007.302

()000.530.705

()760.507.033

22.120.370.520

0.651.630.537
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031
سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03

7030/30/07

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

جمع نقل از صفحه قبل

76.637.670

03.360.033.353

)(51.636.007.302

)(000.530.705

)(760.507.033

22.120.370.520

0.651.630.537

ملی مس

353,961
1,671,000

637,994,383
7,416,392,200

)(656.055.571

)(0.303.075

)(0.703.313

)(25.307.573

)(0.030.713

)(5.232.050.010

)(05.221.126

)(1.076.012

2.717.230.220

376.162.067

نفت اصفهان

7.073.333

70.301.363.333

)(6.337.006.330

)(66.603.300

)(70.301.320

1.355.336.323

3

533.333

1.300.533.333

)(6.310.350.032

)(00.056.560

)(1.300.030

320.306.507

3

3

3

3

3

3

3

00.630.613

بانک سینا

3

3

3

3

3

3

70.005.101

بیمه ما

3

3

3

3

3

3

)(273.000.517

داروسازی جابر(تقدم)

3

3

3

3

3

3

)(207.052.137

به پرداخت ملت

3

3

3

3

3

3

)(700.136.231

دریایی سینا

3

3

3

3

3

3

731.017.605

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

3

3

3

3

3

3

)(220.150.565

مخابرات

نفت بندر عباس
نفت بهران

650.316.251

پتروشیمی زاگرس

)(071.133.205

بیمه ما (تقدم)

آسان پرداخت پرشین

3

3

3

3

3

3

727.700.010

البرز دارو

3

3

3

3

3

3

)(003.303.366

امالح ایران

3

3

3

3

3

3

70.065.033

داروسازی جابر

3

3

3

3

3

3

)(706.251.007

سرمایه گذاری توسعه صنعتی

3

3

3

3

3

3

00.123.756

نفت و گاز پارسیان

3

3

3

3

3

3

)(722.003.051
23.302.700

پتروشیمی مارون
بهمن دیزل

3

3

3

3

3

3

)(230.366.602

سرمایه گذاری سبحان

3

3

3

3

3

3

233.003.006

همکاران سیستم

3

3

3

3

3

3

035.023.105

پتروشیمی فجر

3

3

3

3

3

3

)(17.700.722

2390069101

773973090069600

)(01960797039003

)(12293329308

)(73192239762

00901093809030

0920293719011
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -16سود (زیان) تحقق نیافته اوراق بهادار
سود وزیان حاصل از نگهداری اوراق بهادار به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

یادداشت

7030/30/07

7030/30/07

75-7

3.671.776.305

73.075.502.106

3967097769381

73907191829086

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهم

 -76-7سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام

سال مالی منتهی به
دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03
تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

7030/30/07
مالیات

سود (زیان) تحقق

سود (زیان) تحقق

نیافته نگهداری

نیافته نگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

البرز دارو

233.360

7.370.730.351

)(7.330.353.022

)(0.072.617

)(7.370.730

)(33.602.203

)(703.110

البرز دارو(تقدم)

23.360

37.623.012

)(775.600.055

)(005.731

)(37.623

)(20.503.037

3

باما

020.777

7.006.023.177

013.032.071

)(6.013.507

)(7.006.003

7.071.375.351

)(710.103.116

بانک تجارت

0.733.333

5.371.510.163

)(5.030.303.317

)(20.000.015

)(5.371.510

)(073.066.063

3

0.333.333

5.521.523.333

)(0.510.003.000

)(26.255.160

)(5.521.523

7.371.070.373

33.333

036.070.606

)(000.002.100

)(7.002.035

)(036.075

53.230.303

پتروشیمی مبین

033.333

7.030.350.126

723.132.126

)(0.532.550

)(7.030.353

7.320.253.303

550.123.630

ذوب آهن اصفهان

2.333.333

6.306.577.730

)(0.002.306.211

)(02.300.020

)(6.306.577

)(7.006.023.730

3

بانک ملت
پتروشیمی شازند

3
3

فوالد آلیاژی ایران

0.233.333

77.337.202.063

)(72.063.250.230

)(52.600.032

)(77.337.202

)(7.002.106.063

3

فوالد خوزستان

033.333

7.622.036.200

07.232.027

)(1.136.051

)(7.622.036

7.630.053.037

2.000.605.000

فوالد مبارکه

7.233.333

0.652.131.031

)(7.300.303.050

)(71.053.100

)(0.652.131

2.501.160.060

2.316.030.035

گروه کارخانجات صنعتی تبرک

7.333.333

2.172.251.006

)(0.715.000.103

)(72.000.225

)(2.172.250

)(013.712.006

3

7.306.333

2.700.067.367

7.161.637.023

)(73.031.330

)(2.700.062

0.300.361.025

0.505.062.013

ارتباطات سیار

0

0

3

3

3

3

)(53.626.376

پتروشیمی فن آوران

0

0

3

3

3

3

750.257.020

تولیدی چدن سازان

0

0

3

3

3

3

7.370.000

باما(تقدم)

0

0

3

3

3

3

)(206.013.010

ایران خودرو)

0

0

3

3

3

3

)(000.625.503

پتروشیمی خارک

0

0

3

3

3

3

217.053.077

نفت اصفهان

0

0

3

3

3

3

052.213.352

خاک چینی

0

0

3

3

3

3

205.636.233

بانک خاورمیانه

0

0

3

3

3

3

)(233.330.603

ملی مس

0

0

3

3

3

3

607.030.323

گروه بهمن

0

0

3

3

3

3

)(000.053.753

صنعتی بارز

0

گل گهر

جمع کل

0

3

3

3

3

)(12.662.001

0933797739800

)(7903897029363

)(2092839073

)(093379723

3967097769381

73.071.182.086
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -17سود سهام

سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03

7030/30/07

سود متعلقه به هر سهم

درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

سال مالی

تعداد سهام

تاریخ مجمع

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

002.031.333

)(766.020

002.703.616

700.222.033

فوالد مبارکه

7036/72/23

7.323.220

7031/30/03

253

3

200.333.333

3

نفت اصفهان

7036/72/03

073.333

7031/30/03

033

200.333.333

0.333.333

3

ایران خودرو

7036/72/07

533.333

7031/30/07

6

0.333.333

3

3

فن آوران

7036/72/02

20.333

7031/30/03

5.333

723.333.333

3

723.333.333

بانک خاورمیانه

7036/72/00

7.127.331

7031/30/21

75

000

3

000

030.066.302

معدنی و صنعتی گل گهر

)(01.302.331

-01.302.331

250.003.130

گروه بهمن

)(76.200.333

-76.200.333

556.771.633

ملی مس

)(067.610

-067.610

553.653.333

البرز دارو

)(0.106.032

-0.106.032

210.760.567

صنعتی بارز

)(7.012.763

-7.012.763

3

)(5.323.030

-5.323.030

072.707.231

پتروشیمی خارک

3

3

3

پتروشیمی زاگرس

3

3

3

3

3

3

صنایع خاک چینی

3

3

3

تولیدی چدن سازان

3

3

3

پتروشیمی مارون

3

3

237.213.633

تراکتور سازی ایران

3

3

351.010.756

بانک سینا

3

3

00.333.333

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

3

3

203.702.033

-6193869003

08092239070

0930090809163

بهمن دیزل

باما

جمع نقل به صفحه بعد

80890309080
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031
سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03
سال مالی

تعداد سهام

تاریخ مجمع

7030/30/07

سود متعلقه به هر سهم

درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

000.031.000

)(65.306.113

100.223.170

0.300.000.563

3

3

3

055.036.602

3

3

3

7.500.067.623

3

3

3

033.307.127

3

3

3

770.670.611

3

3

3

052.000.337

80890309080

-6193869003

08092239070

3.761.316.777

جمع نقل از صفحه قبل
پتروشیمی پردیس
پتروشیمی جم
داروسازی جابر
فوالد خوزستان
مخابرات
جمع کل
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

-18سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

سال مالی منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به 7030/30/03
حساب

نرخ سود

درآمد سپرده

مبلغ تنزیل

خالص درآمد سود سپرده

7030/30/07
خالص درآمد سود سپرده

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

7.356.020.160

3

7.356.020.160

5.063.231.066

3

00.125.332

525.260.301

003.130.363

720.601.770

7962398109023

6917097339027

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ سپرده

7030

7031/77/77

21.333.333.333

73%

کوتاه مدت-62323075-تجارت

7036

بدون سر رسید

0.337.603.330

73%

00.125.332

کوتاه مدت-003-073-7621067-7-سامان

7036

بدون سر رسید

63.023.676.105

76%

033.003.563

507.633

7960390319023

507.633

بلند مدت-6766315673-تجارت

37900790369080

 -19سایردرآمدها
دوره مالی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

735،303،106

13.156.601

تعدیل تنزیل سود سهام

705.700.003

271.673.015

تعدیل تنزیل سود بانکی

3

060.550

1.710.200

3

00090729820

23090079361

تعدیل کارمزد کارگزاری

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری

 -70-7تعدیل کارمزد کارگزاری ،شامل تعدیالت کارمزد پیرو ابالغیه شماره  72323373مورخ  7037/73/70سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای پیشگیری از
معامالت غیر معمول صندوق های سرمایهگذاری و تعیین سقف کارمزد کارگزار برای معامالت به نام صندوق می باشد.
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -21هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

7030/30/03

7030/30/07

ریال

ریال

مدیر صندوق

007،006،031

7،235،361،610

ضامن

51،222،300

7،300،553،360

متولی

60.617.530

277،052،505

5،307،300

73،333،057

172,027,837

2,162,083,300

حسابرس

 -21سایر هزینهها
سایر هزینهها به شرح زیر میباشد:

دوره مالی سه ماهه منتهی به
7031/31/03

سال مالی منتهی به
7031/30/07

ریال

ریال

3

70،333،002

هزینه های نرم افزار

60،000،033

260،772،070

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

5،005،003

20،723،660

هزینه تصفیه

23،630،700

63،053،373

033،333

7،713،336

3293809310

006,007,820

هزینه برگزاری مجامع

سایر
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

-22تعدیالت ارزشگذاری صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری

دوره مالی سه ماهه منتهی به
7031/31/03
تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

073،563،506

تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی

() 2،230،000،306

سال مالی منتهی به
7031/30/07
033،310،073
()71،166،356،211

جمع تعدیالت ارزشگذاری

()7908190209033

صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری

()76,361,300,360

 -23تعهدات و بدهیهای احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -24سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد:

7031/31/03
اشخاص وابسته

7031/30/07

نام

نوع وابستگی

نوع واحدهای
سرمایه گذاری

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

نوع واحدهای
سرمایه گذاری

نعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت کارگزاری
بانک تجارت

مدیر

عادی و ممتاز

1.220

60.77

عادی و ممتاز

1.220

61.07

ضامن واشخاص وابسته به وی

شرکت سرمایه گذاری
ایرانیان

ضامن

عادی

012

0.05

عادی

012

0.03
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صندوق سرمایهگذاری کارگزاری بانک تجارت
یادداشتهای توضیحی صورت های مالی
برای دوره مالی سه ماهه منتهی به  03مهر ماه7031

 -25معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
 -21-7معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی دوره مورد گزارش به شرح زیر می باشد:
شرح
مدیران اصلی (ارکان صندوق)

نام شخص وابسته

نوع وابستگی

خرید اوراق بهادار

فروش اوراق بهادار

خرید

فروش

شرکت کارگزاری بانک تجارت

مدیر صندئق

723.271.005.265

720.530.507.137

3

3

معامالت انجام شده به شرح جدول فوق با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است.

 -21-2مانده حسابهای نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است:
شرح

مدیران اصلی (ارکان صندوق)

نام شخص وابسته

دارایی ها
(جاری کارگزاران)

شرکت کارگزاری بانک
تجارت

5،262،001

خالص دوره مالی 7031/31/03

خالص دوره مالی 7031/30/07

بدهی ها
(جاری کارگزاران)

طلب

بدهی

طلب

بدهی

-

5،262،001

-

173،375،377

-

 -26رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی رویداد های تعدیلی و غیر تعدیلی به وقوع نپیوسته است.
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