صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر
صورتهایمالی 

برایدورهمالیسهماههمنتهیبه31خردادماه3112
مجمع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر

با سالم؛
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به
تاریخ  31خرداد ماه 3112که در اجرای مفاد بند 7ماده  45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود در
خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
شماره صفحه
 صورت خالص داراییها

2

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

1

 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

5-6
6
6-1
1-37

این صورت های 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 پارس گستر بر این
باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ،در برگیرنده همه
اطالعات مربوط به صندوق ،هماهنگ با واقعیت های 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  3112/05/32به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
با سپاس
ارکان صندوق

نماینده

شخص حقوقی

مدیر صندوق

کارگزاری پارس گستر خبره

علی رستگارمقدم اعتمادی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آرمان راهبرد

علی اصغر مسلمی

1

امضاء
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یادداشت

 3112/31/31

ریال
داراییها :

سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی
سرمایه گذاری در اوراق و گواهی سپرده بانکی
حسابهای دریافتنی
مخارج انتقالی به دوره های آتی
موجودی نقد 
جمع دارایی ها

5
6
7
2
1

بدهیها :

حسابهای پرداختنی
بدهی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

58
55
58
5.

جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

5.

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدائیناپذیر صورتهای مالی میباشد.
2
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دوره مالی سه ماهه منتهی

درآمدها:

یادداشت

به 3131/31/31

(ریال)

سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود سهام

34

321.211.622

36

351.322.336

سود سپرده و گواهی بانکی

37

40.227.504

سود (زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

32

344.471.034

525.222.232

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

31

11.701.627

سایر هزینه ها

20

40.062.325

جمع هزینه ها

21.773.273

سود(زیان) خالص

13.533.5137

صورت گردش خالص داراییها





تعدادواحدهای











سرمایهگذاری 
خالص دارایی ها( واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

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

دوره مالی سه ماهه منتهی به

 3131/31/31
(ریال)
5588858885888
58858885888
()5558885888
.1555565..7
5558855565..7

5.888
588
()55
55585

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدائیناپذیر صورتهای مالی می باشد.
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 -1اطالعات کلی صندوق
-3-3تاریخچهفعالیت 
صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر که صندوقی مختلط و با پرداخت سود میباشد ،در تاریخ  5.15/81/58تحت شماره
 555.5نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و در تاریخ  5.15/58/5.مجوز 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 درزمینه های زیر
سرمایه گذاری می نماید:
 سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛-

حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار اول فرابورس.

-

اوراق مشارکت  ،اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درامد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته 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 مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آنها تضمین شده و یا برای پرداخت اصل و سود
سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته 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 مرکزی جمهوری اسالمی ایران هرنوع سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه . ،سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران – تهران – خیابان ولیعصر-باالتر از
تقاطع نیایش-کوچه عاطفی -ساختمان شماره-588طبقه سوم می باشد.
-3-2اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس گستر مطابق با ماده  5.اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس

 www.parsgostarfund.comدرج گردیده است .
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-2ارکان صندوق سرمایهگذاری 
صندوقسرمایهگذاریمشترکپارسگسترکه از این به بعد صندوقنامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمعصندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که
حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بودهاند شامل اشخاص زیر است:
تعدادواحدهای

درصدواحدهای

ممتازتحتتملک 

تحتتملک 

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

788

78

شرکت کارگزاری پارس گسترخبره

858

85

شرکت ایرانیان اطلس

58

5

نامدارندگانواحدهایممتاز 

مدیرصندوق ،شرکتکارگزاریپارسگسترخبره است که در تاریخ  5.2./86/88با شمارة ثبت  8..67نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان مشهد به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران – خیابان ولیعصر-باالتر از تقاطع نیایش-کوچه
عاطفی -ساختمان شماره-588طبقه سوم .
متولی صندوق،موسسه حسابرسی آرمان راهبر د است که در تاریخ  5.2./81/5.به شماره ثبت  5187.نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران – خیابان احمد قصیر(بخارست) -خیابان پژوهشگاه
–پالک -.8واحد.58
ضامنصندوق ،شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس است که در تاریخ  5.2./85/55تحت شماره  887526نزد مرجع ثبت شرکتها در
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از تهران – خیابان پاسداران – بهارستان دهم – پالک  -5طبقه چهارم.
حسابرس صندوق ،موسسهحسابرسی آریان فراز است که در تاریخ  5.28/58/87به شماره ثبت  5.2.2نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارت است از تهران – بزرگراه آبشناسان –شاهین شمالی(کبیری
طامه) -الله هشتم-الله نهم غربی-پالک..8
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مبنایتهیهصورتهایمالی 

-1
صورتهای مالی صندوق اساساًبر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.
خالصهاهمرویههایحسابداری 

-4
گذاریها 


سرمایه
-4-3
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
 5.26/55/.8هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
شرکتهایبورسییافرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به

سرمایهگذاریدرسهام 

 -4-3-3
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 میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به
میزان حداکثر  88درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
سرمایهگذاریدراوراقمشارکتپذیرفتهشدهدربورسیا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر

 -4-3-2
روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
سرمایهگذاریدراوراقمشارکتوگواهیسپردهبانکیغیربورسییاغیرفرابورسی :خالص ارزش فروش اوراق

-4-3-1
مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین میشود.
گذاریها :


درآمدحاصلازسرمایه
-4-2
-4-2-3سودسهام:درآمد حاصل از سود سهام شرکتها 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  2ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه 5
درصدتنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
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 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق 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 باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری
منعکس میشود.

-4-1محاسبۀکارمزدارکانوتصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوانهزینه 

شرحنحوهمحاسبههزینه 

هزینه های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره معادل 6در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  85میلیون ریال با ارئه
مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
نویسی)
حداکثر تا مبلغ  58میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارئه مدارک مثبته با
هزینه های برگزاری مجامع صندوق
تصویب مجمع صندوق
ساالنه  8درصد ازمتوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعالوه  .در
کارمزد مدیر
هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و 58درصد از تفاوت روزانه سود
علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده ویا حسابهای سرمایه گذاری بانک ها
یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به باالترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده
در زمان افتتاح سپرده.
ساالنه  5در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل .8میلیون و حداکثر
کارمزد متولی
68میلیون ریال خواهد بود.
ساالنه  5در هزار از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
کارمزد ضامن نقدشوندگی
ساالنه مبلغ ثابت  .8میلیون ریال
حق الزحمه حسابرس
معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی های صندوق.
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور  ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق
حق پذیرش و عضویت در کانونها
مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه انداز ی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها
هزینه های دسترسی به نرم افزار
ساالنه تا سقف  5.8میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
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-4-4بدهیبهارکانصندوق
با توجه به تبصره .ماده  58اساسنامه ،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.

-4-5مخارجتأمینمالی
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.

-4-6تعدیالتناشیازتفاوتقیمتصدوروابطال 
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  8ماده  5.اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای
سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و
ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و
ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
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-5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
 -.-3سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:

بهای تمام شده(ریال)

خالص ارزش فروش (ریال)

سرمایه گذاری پتروشیمی

113513.5133

1.3511.51..

%3531

صنایع شیمیایی ایران

1.353.353..

3.75.335131

%1511

کربن ایران

13.51335311

3775113.333

%15.1

گسترش نفت و گاز پارسیان

.3353.3511.

.315.7351.3

%3537

35..15.175373

3573.51.35331

%1353

محصوالت شیمیایی

درصد خالص به فروش کل دارایی

محصوالت غذایی وآشامیدنی به جز قند وشکر
صنعتی بهشهر

3.153135.11

3.357375333

%1533

3.153135.11

3.357375333

%1533

فراورده های نفتی و کک و سوخت هسته ای
پاالیش نفت بندر عباس

31357715.11

1.35.33531.

%.53.

31357715.11

1.35.33531.

%.53.

فلزات اساسی
مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی
خاورمیانه

جمع

13357335313

1115.135.3.

%.53.

13357335313

1115.135.3.

%.53.

15.3.531351..

151..511353.1

%.3513
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 -6سرمایه گذاری در اوراق و گواهی سپرده بانکی:
خالص ارزش فروش در تاریخ 3131/31/31
(ریال)

اوراق مشارکت فرابورسی

تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش اسمی

بهای تمام شده

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

3131/31/33

%1.

333ر333ر3

3315..1533.

15..351.35133
-

هزینه تنزیل

-

زیان ناشی از تغییر قیمت اوراق

-

()15.735331

333ر333ر3

15.3151135331

15.3151135331

-

-

-

-

3315..1533.

15.3151135331

 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی به شرح زیر است:
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 3131/31/31
تنزیل نشده
(ریال)
سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده های بانکی

نرخ تنزیل

4.460.000

20

42.022

-

سووود دریووافتنی اواق گووواهی سووپرده بووانکی
فرابورسی

7.327.753

جمع حسابهای دریافتنی تجاری
حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران

32.711.221

تفاوت مبلغ اسمی و تنزیل
شده (ریال)
889.366

تنزیل شده
(ریال)
9.638.863

653

56.313

-

1.611.196

889.698
-

61.815.863
-

446.466

42..91..21

جمع کل

-8مخارج انتقالی به دوره های آتی :
مخارج انتقالی به دوره های آتی به تفکیک به شرح زیر است:
3131/31/13
(لایر)

19.518.366

مخارج تأسیس

686.665.858

بابت آبونمان نرم
افزار صندوق

615.998.586

جمع

صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر
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 -9موجودی نقد :
موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
3131/31/31

(ریال)
حساب جاری بانک سامان
حساب پشتیبان سامان 231-230-3625544-3

20.000.000
51.422.267

جمع

.35.1151.7

-11حساب جاری کارگزاران 
حساب جاری کارگزاران به تفکیک هرکارگزار به شرح زیر است:
3131/31/ 31

نام شرکت کارگزاری

گردش بدهکار
ریال

شرکت کارگزاری پارس گستر خبره

جمع

گردش بستانکار
ریال

مانده بدهکار پایان دوره
ریال

1.316.225.542

1.247.212.717

60.152.224

1.316.225.542

1.247.212.717

60.152.224

 -11بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
3131/31/31

مطالبات مدیر بابت صدور  /ابطال

52.500

جمع

315333

صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر
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-12بدهی به سرمایه گذاران :
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است:
3131/31/31

ریال
بابت واحدهای ابطال شده

-

بابت تفاوت مبلغ واریزی با صدور
جمع

-

-13سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :
سایر حسابهای پرداختنی به شرح زیر می باشد:
نام پرداختنی

مانده پایان دوره
ریال

ذخیره کارمزد مدیر
ذخیره کارمزد متولی
ذخیره کارمزد ضامن
ذخیره حق الزحمه حسابرس
ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره تنزیل سود سهام
ذخیره تنزیل سود سپرده بانکی
تعدیالت-ارزشگذاری بابت صدور واحد
تعدیالت -ارزشگذاری بابت ابطال واحد

7.567.523
30.662.546
3.266.206
31.253.214
564.701
661.123
341
30.234.520
()3.024.404
40.301.202

جمع

-11خالص دارایی ها:
خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
 3112/31/31

جمع

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

.5585

.5.8857525...

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

5.888

558775.17515.

55585

5553353365147

صندوق سرمایهگذاری مشترک رفاه
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-15سود (زیان) فروش اوراق بهادار 
سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:
دوره مالی سه ماهه منتهی به3131/31/31
سود (زیان ) حاصل از فروش سهام

یادداشت

ریال

34-3

321.211.622
321.211.622

 -15-1سود (زیان ) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس بشرح زیر است:
ردیف

نام سهم

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود و زیان فروش سهام

3

مدیریت پروژه های نیروگاهی

200.000

671.362.617

446.412.426

1.412.046

1.500.202

321.622.174

2

5

1

دارو سازی اسوه
شرکت سرمایه گذاری مسکن
شمالغرب

7.400

21.111.021

26.721.741

577.204

543.632

1.412.753

11.400

232.746.042

201.150.521

3.012.224

3.075.656

5.122.466

گواهی سپرده انصار

1.300

1.017.600.600

1.302.240.600

2.111.500

0

()2.240.600

5.072.132.512

1.144.431.162

7.471.456

5.127.066

321.211.622

جمع

-16سود سهام
دوره مالی سه ماهه منتهی به
3131/31/31

ریال

یادداشت
سود سهام شرکتهای بورسی3

4.460.000

3.-3

سود اوراق گواهی سپرده بانکی

351.462.336

جمع

351.322.336

-16-1سود سهام شرکتهای بورسی بشرح زیر است:

نام شرکت
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه

دوره مالی سه ماهه منتهی به
5.18/8./5.
تاریخ تشکیل
سال مالی
مجمع
5.18/85/81
5.18/58/81

سود سهام (ریال)

صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر
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-17سود سپرده بانکی به شرح زیر است:
دوره مالی سه ماهه منتهی به

3131/31/31

سود سپرده بانک سامان

40.227.504
.35117533.

-18سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:
دوره مالی سه ماهه منتهی به
1329/33/13
نام سهام

ردیف

تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

سود و زیان

کارمزد

مالیات

1

پاالیش نفت بندر عباس

050555

34.04650534

64607770444

.064.0455

.07470555

()470.370074

9

سرمایه گذاری پتروشیمی

.050555

40.03340700

475045004..

.05.00755

.04460705

()4707470304

3

صنایع شیمیایی ایران

.00555

64700.604.4

34605060604

.07760045

4034.0655

6706060404

4

صنعتی بهشهر

400555

60607670556

64405360447

.07370655

404670370

()704770446

5

گسترش نفت و گاز

450555

057047.0306

0.605050370

405000765

400460755

().50376053.

تحقق نیافته

پارسیان
6

هلدینگصنایعمعدنی
خاورمیانه 

7

کربن ایران

8

اوراق بهااادار بااا درامااد

000455
.5505555
40005

333007604.4

465076.0.3.

.03670644

.04760607

6407630670

677073.066.

36003..0644

.063.0455

406.60555

7400450546

40067047.0.54

4000.070.0355

.070.0355

5

()300750.67

ثابت
جمع

0065304.40.75

0046705330.00

14

.3036.0.44

.606460773

.00007605.0

صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس گستر
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 -19هزینه های کارمزد ارکان :
دورهمالیسهماههمنتهیبه 3112/31/31

(ریال)
کارمزد مدیر

7.567.523

کارمزد متولی

30.662.546

کارمزد ضامن

3.226.206

حق الزحمه حسابرس

31.253.214
564.701

هزینه تصفیه
جمع

1357335.17

 -21سایر هزینه ها:
دوره مالی سه ماهه منتهی به
3131/31/31

(ریال)
هزینه تأسیس

2.321.022

هزینه آبونمان

15.625.140

هزینه کارمزد کارگزار

7.471.456

هزینه مالیات معامالت سهام
هزینه تنزیل سود سهام دریافتنی
هزینه تنزیل سود سپرده بانکی
هزینه کارمزد بانکی

5.127.066
661.123
341
10.000

جمع

.353.15313
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 -21تعهدات و بدهی های احتمالی:

در تاریخ ترازنامه هیچگونه بدهی احتمالی ندارد.

 -22سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

درصد تملک

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

کارگزاری پارس گستر خبره
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

مدیر صندوق
ضامن صندوق

ممتاز
ممتاز

240
700

%24
%70




 -23معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
نوع وابستگی

طرف معامله
شرکت کارگزاری پارس گستر خبره

مدیر صندوق

موضوع معامله
خریدوفروش سهام

فروش سهام

خرید سهام

1.316.225.542

1.247.212.717

مانده (بدهی )/طلب

()60.152.224




 -21رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
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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