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صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
صورت خالص داراییها
در تاریخ  16آبان ماه 1396

یادداشت
دارایی ها:

1396/08/16

1396/05/16

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم

5

150,003,768,849

142,091,640,612

سرمایهگذاریدرسپردهوگواهیسپردهبانکی

6

245,531,007

100,290,966

حسابهایدریافتنی

7

4,390,054,716

9,619,798,159

سایرداراییها

8

111,315,129

جمعداراییها

154,750,669,701

14,202,351
151,825,932,088

بدهی ها:
جاریکارگزاران

9

28,369,123,833

23,055,212,764

پرداختنیبهارکانصندوق

10

879,471,658

7,240,089,963

پرداختنیبهسرمایهگذاران

11

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر

12

201,112,820
1,134,051,961

128,541,153
1,069,603,370

30,583,760,272

31,493,447,250

124,166,909,429

120,332,484,838

20,101,491

18,334,982

جمعبدهیها
13

خالصداراییها
خالصداراییهایهرواحدسرمایهگذاری

یادداشتهایتوضيحیبخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.

2

صندوق سرمایهگداری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
صورت سود و زیان و صورت گردش خالص داراییها
دوره مالی سه ماهه منتهی به  16آبان ماه 1396

یادداشت دورهمالی3ماههمنتهیبه 1396/08/16دورهمالی3ماههمنتهیبه1395/08/16
ریال

درآمدها:

سالمالیمنتهیبه1396/05/16
ریال

ریال

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

14

74,546,027

1,099,232,780

)(21,912,162,749

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهادار

15

10,709,506,423

)(6,049,900,501

)(13,004,939,177

سودسهام

16

1,286,620,246

1,943,643,189

16,080,796,937

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

17

24,146,120

856,814,987

1,199,869,484

سایردرآمدها

18

138,611,851

617,394,297

800,670,185

12,233,430,667

)(1,532,815,248

)(16,835,765,320

هزینهکارمزدارکان

19

)(805,506,382

)(2,850,829,231

)(8,454,176,455

سایرهزینهها

20

هزینهها:

سود(زیان)خالص

)(102,418,891

)(80,389,018

)(313,206,316

)(907,925,273

)(2,931,218,249

)(8,767,382,771

11,325,505,394

)(4,464,033,497

)(25,603,148,091

1

9.03

بازدهميانگينسرمایهگذاری

2

)(1.63

9.12

بازدهسرمایهگذاریپایانسال

)(13.44
)(21.28

)(1.87

صورت گردش خالص داراییها
دورهمالی3ماههمنتهیبه

یادداشت دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
تعداد
خالصدارییها(واحدسرمایهگذاری)اولدوره

6,563

ریال

1395/08/16
ریال

تعداد

120,332,484,838

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

198

198,000,000

288,546,298,636 14,122
626
626,000,000

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

)(584

)(584,000,000

تعدیالت

22

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)پایاندوره

13

سود(زیان)خالصدوره

-

)(7,105,080,803

-

11,325,505,394

6,177

124,166,909,429

-1بازدهميانگينسرمایهگذاری

-2بازدهسرمایهگذاریپایانسال

سودخالص

تعدیالتناشیازتفاوتقيمتصدوروابطال+سودوزیانخالص

خالصدارایيهایپایاندوره/سال

3

تعداد

)(2,862

)(2,862,000,000

-

)(43,392,711,450

-

-

)(4,464,033,497

238,453,553,689 11,886

ریال

288,546,298,636 14,122
631,000,000 631
)(8,190

یادداشتهایتوضيحیبخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.

ميانگينموزون(ریال)وجوهاستفادهشده

سالمالیمنتهیبه1396/05/16

6,563

)(8,190,000,000
)(135,051,665,707
)(25,603,148,091
120,332,484,838

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوقسرمایهگذاریمشتركآگاهکهصندوقیدرسهامودراندازهکوچکمحسوبمیشوددرتاریخ1387/05/16تحتشمـاره 10616نـزدسازمانبـورسو
اوراقبهادارودرتاریخ1391/04/12تحـتشمـاره 29521نـزدمرجعثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاریاستانتهرانبهثبترسيدهاست.هدفازتشکيلاین
صندوق،جمعآوریسرمایهازسرمایهگذارانوتشکيلسبدیازداراییهاومدیریتاینسبداست .باتوجهبهپذیرشریسکموردقبول،تالشمیشودبيشترین
بازدهیممکننصيبسرمایهگذارانگردد .براینيلبهاینهدف،صندوقدرسهام،حقتقدمخریدسهامپذیرفتهشدهدربورس،اوراقبهاداربادرآمدثابتو
سپردههایبانکی،سرمایهگذاریمینماید.مدتفعاليتصندوقبهموجبماده5اساسنامه 3،سالاستکهبهموجبمجـوزسازمانبورساوراقبهادارمـدت
فعاليتآنتاتاریخ1399/04/12تمدیدگردیدهاست .مرکزاصلیصندوقدرتهرانـخيابانوليعصرـباالترازميردامادـکوچهیزدانپناهـپالك91ـطبقه10
واقعشدهوصندوقدارایشعبهنمیباشد.
 -1-2اطالع رسانی
کليهاطالعاتمرتبطبافعاليتصندوقسرمایه گذاریمشتركآگاهمطابقباماده 54اساسنامهدرتارنمایصندوقسرمایهگذاریبهآدرس

 www.agah-fund.irدرجگردیدهاست.
 -2ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوقسرمایهگذاریمشتركآگاهکهازاینبهبعدصندوقناميدهمیشودازارکانزیرتشکيلشدهاست:
مجمع صندوق  :ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازتشکيلمیشود .دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازبهشرطـیکهحداقـل5درصدازکل
واحدهایممتازرادراختيارداشتهباشند،ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند .درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهاند
شاملاشخاصزیراست.
نام دارندگان

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای ممتاز

واحدهای ممتاز

تحت تملك

تحت تملك

شرکتکارگزاریآگاه

900

90

عباساسپيد

50

5

مصطفیبياتی

50

5

000ر1

100

مدیر صندوق :شرکتکارگزاریآگاه(سهامیخاص)کهدرتاریخ1384/06/17بهشماره 6252درادارهثبتشرکتهایساریبهثبترسيدهاست.نشانیمدیر
عبارتاستازخيابانوليعصرـباالترازميردامادـکوچهیزدانپناهـپالك91ـطبقه.10
ضامن صندوق :شرکتکارگزاریآگاه(سهامیخاص)بهشرحاطالعاتفوق.
متولی صندوق :شرکتسرمایهگذاریارزشپردازآریانکهدرتاریخ 1389/12/01بهشمارهثبت 397933درمرجعثبتشرکتهایتهرانبهثبترسيدهاست.
نشانیمتولیعبارتاستازتهران،گيشا،خبلوپستان،کوچهالبرز،پالك،9طبقه5
حسابرس صندوق :موسسهحسابرسیآزمودگانکهدرتاریخ 1369/11/28بهشمارهثبت 4686درمرجعثبتشرکتهایتهرانبهثبترسيدهاست.نشانی
حسابرسعبارتاستازتهرانخيابانکریمخانزندـخياباندکترعضدیـشماره52ـطبقهدوم.
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورتهایمالیصندوقاساساًبرمبنایارزشهایجاریدرتاریخصورتخالصدارائیهاتهيهشدهاست.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاریدراوراقبهادارشاملسهاموسایرانواعاوراقبهاداردرهنگامتحصيلبهبهایتمامشدهثبتودراندازهگيریهایبعدیبهخالصارزشفروشطبق
دستورالعمل" نحوۀتعيينقيمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"مصوب 1386/11/30هيأتمدیرهسازمانبورساوراقبهاداراندازهگيری
میشود.
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صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
 -4-1-1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:

سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسیوفرابورسیبهخالصارزشفروشمنعکسمیشود .خالصارزشفروشسهامعبارتاستازارزشبازارسهمدرپایان
روزیاقيمتتعدیلشدهسهم،منهایکارمزدمعامالتومالياتفروشسهام.
باتوجهبهدستورالعمل" نحوهتعيينقيمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری" مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجودشواهدوارائهمستندات
کافیارزشسهمدرپایانروزرابهميزانحداکثر 20درصدافزایشیاکاهشدهدوقيمتتعدیلشدهرامبنایمحاسبةخالصارزشفروشقراردهد.
 -4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالصارزشفروشاوراقمشارکتدرهرروزباکسرکارمزدفروشازقيمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
 -4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:

خالصارزشفروشاوراقمشارکتغيربورسیدرهرروزمطابقسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامن،تعيينمیشود.
 -4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاریها
 -4-2-1سود سهام:

درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسودتوسطمجمععمومیصاحبانسهامشرکتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.همچنينسودسهاممتعلق
بهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسبهودرحسابهامنعکسمیگردد .برایمحاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنشده،مبلغسود
دریافتنیباتوجهبهبرنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشرکتسرمایهپذیروحداکثرظرف 8ماهبااستفادهازنرخسودعلیالحسابساالنهآخریناوراقمشارکت
دولتیبهعالوه5درصدتنزیلمیشود .تفاوتبينارزشتنزیلشدهوارزشاسمیباگذشتزمانبهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود.
 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب:

سودتضمينشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبهماندهاصلسرمایهگذاریشناسایی
میشود .همچنينسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسودعلیالحسابمحاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشده
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیسپردهبانکیبااستفادهازنرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدتباقیماندهتادریافتسود،با
هماننرخقبلیتنزیلشدهودرحسابهایصندوقسرمایهگذاریمنعکسمیشود.
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزدارکانوتصفيهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههایتأسيس

حداکثرتامبلغ 30ميليونریالباارائهمداركمثبتهباتصویبمجمعصندوق

هزینههایبرگزاریمجامعصندوق

حداکثرتامبلغ 20ميليونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیکسالمالیباارایةمداركمثبتهباتصویبمجمعصندوق
ساالنه2درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمتحتتملکصندوقبعالوه3درهزارازارزشروزانهاوراقبهاداربادرآمدثابتتحتتملک

کارمزدمدیر

صندوقموضوعبند3-2-2اميدنامهو10درصدازمابهالتفاوتروزانهسودعلیالحسابدریافتنیناشیازسپردهگذاریدربانکهایا
موسساتمالیواعتبارینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتنیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده*

کارمزدمتولی

ساالنهیکدرهزارازمتوسطروزانةارزشخالصداراییهایصندوقوحداقل80ميليونریالوحداکثر150ميليونریال*

کارمزدضامننقدشوندگی

ساالنه[حداکثر]2/5درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمتحتتملکصندوق*

حقالزحمةحسابرس

ساالنهمبلغثابت100ميليونریال*

حقالزحمهوکارمزدتصفيةصندوق

معادل0/3درصدارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورۀاوليهتصفيهمیباشد**.
معادلمبلغتعيينشدهتوسطکانونهایمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبقمقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویب

حقپذیرشوعضویتدرکانونها
مجمعصندوقبرسد***.
هزینههایدسترسیبهنرمافزار،تارنما هزینهدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازیتارنمایآنوهزینههایپشتيبانیآنهاساالنهتاسقف450ميليونریالباارائه
وخدماتپشتيبانیآنها

مداركمثبتهوباتصویبمجمعصندوق****
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صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
ا* کارمزدمدیروضامنروزانهبراساسسهام،حقتقدمواوراقبهاداربادرآمدثابتروزکاریقبلوسودعلیالحسابدریافتنیسپردههایبانکیدرروزقبلو
کارمزدمتولیروزانهبراساسارزشخالصداراییهایروزکاریقبلمحاسبهمیشود .اشخاصیادشدهکارمزدیبابتروزاولفعاليتصندوقدریافتنمیکنند.
0/003
ا** بهمنظورتوزیعکارمزدتصفيهبينتمامسرمایهگذاراندرطولعمرصندوقروزانهبرابر
n×365
پایانروزقبل،درحسابهاذخيرهمیشود، n.برابراستبا 5یاطولعمرصندوقبهسالهرکدامکمترباشد.هرزمانذخيرهصندوقبه ./3درصدارزشخالص

ضربدرخالصارزشداراییهایصندوقدر

داراییهایصندوقبانرخهایروزقبلرسيد،محاسبهذخيرهتصفيهوثبتآندرحسابهایصندوقمتوقفمیشود .هرگاهدرروزهایبعدازتوقفمحاسبهیاد
شدهدراثرافزایشقيمتداراییها،ذخيرهثبتشدهکفایتنکند،امرذخيرهسازیبهشرحیادشدهادامهمییابد.
ا*** مجموعهزینههایحقپذیرشوعضویتدرکانونهاحداکثربرابر40ميليونریالاست.
ا**** هزینههایدسترسیبهنرمافزار،تارنماوخدماتپشتيبانیپسازتصویبمجمعازمحلداراییهایصندوققابلپرداختاستوتوسطمدیردر
حسابهایصندوقثبتشدهوبهطورروزانهذخيرهیامستهلکمیشود.
 -4-4بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره3ماده 52اساسنامه،کارمزدمدیر،متولی،ضامنهرسهماهیکبارتاسقف 90درصدقابلپرداختاست .باقیماندهکارمزدارکانبهعنوانتعهد
صندوقبهارکاندرحسابهامنعکسمیشود.
 -4-5مخارج تأمین مالی
سودوکارمزدتسهيالتدریافتیازبانکهاوموسساتمالیاعتباری،مخارجتأمينمالیرادربرمیگيردودردورهوقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود.
 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اینتعدیالتبهدليلتفاوتدرنحوهمحاسبةقيمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریایجادمیشود .برایمحاسبةقيمتصدورواحدهایسرمایهگذاریکارمزد
پرداختیبابتتحصيلداراییمالیبهارزشخریدداراییهایمالیاضافهمیشود .همچنينبرایمحاسبهقيمتابطالواحدهایسرمایهگذاریکارمزدمعامالتو
مالياتازقيمتفروشداراییهایمالیصندوقسرمایهگذاریکسرمیگردد .نظربهاینکهبرطبقتبصره2ماده 13اساسنامهصندوقهایسرمایهگذاریارزشروز
داراییهایصندوقبرابرباقيمتابطالواحدهایسرمایهگذاریاست .بهدليلآنکهداراییهایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگيریوارائهمیشود؛لذاتفاوت
قيمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقيمتصدوروابطالمنعکسمیشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396

-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسییافرابورسیبهشرحجدولزیرمیباشد:
1396/08/16
صنعت

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

1396/05/16
درصدبهکل
داراییها

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

درصد

ابزارپزشکی،اپتيکیواندازهگيری

31,378,755,550

31,395,876,250

20.29

فلزاتاساسی

26,027,294,690

33,070,488,025

21.37

عرضهبرق,گاز,بخاروآبگرم

38,538,664,088
25,574,253,334
19,766,888,038

15,709,760,851

18,416,550,670

11.90

مخابرات

11,431,152,407

13,213,898,202

8.54

استخراجکانههایفلزی

15,013,380,039

15,638,275,563

10.11

9,041,184,046

الستيکوپالستيک

7,856,295,712

6,765,759,344

4.37

7,793,903,118

موادومحصوالتدارویی

7,346,814,110

6,154,344,335

3.98

بانکهاوموسساتاعتباری

5,804,649,150

5,807,816,250

3.75

فراوردههاینفتی،ککوسوختهستهای

5,019,356,107

6,177,654,820

3.99

سایرواسطهگریهایمالی

4,901,632,343

4,299,269,400

2.78

خودرووساختقطعات

3,680,140,609

3,875,442,400

2.50

18,035,438,039

درصدبهکل
داراییها

درصد

31,378,755,550

20.67

27,295,137,862

17.98

17,317,850,143

11.41

15,813,093,430

10.42

9,566,971,536

6.30

9,407,317,264

6.20

6,488,023,726

4.27

5,804,649,150

3.82

4,656,635,036

3.07

4,209,434,572

2.77

3,170,731,360

2.09

رایانهوفعاليتهایوابستهبهآن

1,066,739,449

951,879,516

0.62

3,105,262,771

3,130,576,444

2.06

خدماتفنیومهندسی

792,124,296

815,649,120

0.53

3,156,729,530

2,520,395,486

1.66

3,266,180,199

3,420,864,954

2.21

988,654,107

حملونقل,انبارداریوارتباطات

-

محصوالتغذاییوآشاميدنیبهجزقندوشکر

139,294,275,512

150,003,768,849

96.93

7,091,538,444
6,863,143,995
5,157,942,648.00
6,198,128,353
3,370,706,197.00

414,143,060.00
155,096,579,768

936,970,481

0.62

395,098,572

0.26

142,091,640,612

93.59

-6سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سرمایهگذاریدرسپردههایبانکیبهشرحزیراست:
1396/08/16
نوعسپرده

تاریخسپردهگذاری

1396/05/16

نرخسود

مبلغ

درصد

درصدازکل
داراییها

مبلغ

درصدازکل
داراییها

ریال

درصد

ریال

درصد

بانکسامان820-819-

کوتاهمدت

1394/06/03

15

245,425,537

0.16

100,185,496

0.07

بانکسامان849-810-

کوتاهمدت

1389/06/18

10

105,470

0.00
0.16

105,470

0.00
0.07

245,531,007

7

100,290,966

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
-7حسابهای دریافتنی

حسابهایدریافتنیتجاریبهتفکيکبهشرحزیرمیباشد:
1396/08/16

1396/05/16

تنزیلنشده

نرختنزیل

تنزیلشده

تنزیلشده

ریال

درصد

ریال

ریال

سوددریافتنیسپردههایبانکی

734,741

10

731,729

832,457

سودسهامدریافتنی

4,482,010,750

25

4,389,322,987

9,618,965,702

4,390,054,716

9,619,798,159

4,482,745,491

-8سایر دارایی ها

ســایرداراییهاشاملمخارجپشتيبانیونگهدارینرمافزارصندوق(رایانهمافزا)جهتقراردادمنتهیبه1396/05/31بودهومخارجبرگزاریکه
بهصورتروزانهمستهلکوهزینهآنشناساییمیگردد.
دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
ماندهابتدایسال

مخارجاضافهشده
طیسال
ریال

استهالكطیسال

ماندهپایانسال

ریال

ریال

14,303,020

2,282,433

ریال
مخارجبرگزاریمجامع
مخارجنرمافزار

-

12,020,587

14,202,351

209,733,453

124,641,262

99,294,542

14,202,351

224,036,473

126,923,695

111,315,129

8

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
-9جاری کارگزاران
ماندهحسابجاریکارگزارانصرفاشاملماندهحسابکارگزاریآگاهبودهکهبهشرحزیرمیباشد:
دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16

شرکتکارگزاریآگاه

ماندهابتدایدوره

گردشبدهکار

گردشبستانکار

ماندهانتهایدوره

ریال

ریال

ریال

ریال

23,055,212,764

20,826,274,824

26,140,185,893

28,369,123,833

-

20,826,274,824

26,140,185,893

28,369,123,833

-10پرداختنی به ارکان صندوق
بدهیبهارکانصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:
1396/05/16

1396/08/16
ریال
مدیرصندوق

722,390,441

ضامننقدشوندگی

-

ریال
2,606,455,932
4,490,115,015

متولی

31,601,650

43,244,898

حسابرس

125,479,567

100,274,118

879,471,658

7,240,089,963

-11پرداختنی به سرمایه گذاران
بدهیبهسرمایهگذارانبهشرحزیرمیباشد:
1396/08/16
ریال
بابتواحدهایابطالشده

1396/05/16
ریال

201,112,820

128,541,153

201,112,820

128,541,153

-11-1ماندهبدهیبهسرمایهگذاراندرسالمالیبعدبالفاصلهتسویهشدهاست.
-12سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایرحسابهایپرداختنیوذخایردرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:

ذخيرهتصفيه

1396/08/16
ریال
903,662,084

1396/05/16
ریال
891,758,424

بابتهزینهنرمافزار

172,376,042

119,831,111

سایرحسابهایپرداختنی

58,013,835

58,013,835

1,134,051,961

1,069,603,370

-13خالص داراییها

خالصداراییهادرتاریخترازنامهبهتفکيکواحدهایسرمایهگذاریعادیوممتازبهشرحزیراست:
1396/08/16
تعداد

1396/05/16
ریال

تعداد

ریال

واحدهایسرمایهگذاریعادی

5,177

101,997,503,838

13,122

268,113,902,471

واحدهایسرمایهگذاریممتاز

1,000

20,101,490,923

1,000

20,432,396,165

6,177

122,098,994,761

14,122

288,546,298,636

9

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
-14سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان)اوراقبهاداربهشرحزیراست:
یادداشت

دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1396/08/16

به1395/08/16

1396/05/16

ریال

سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

14-1

ریال
74,546,027

ریال
652,919,636

)(22,356,990,392

سود(زیان)ناشیازفرروشاوراقمشارکت

14-2

-

446,313,144

444,827,643

74,546,027

1,099,232,780

)(21,912,162,749

سودیازیانحاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیراست:

-14-1
دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

کارمزد

ماليات

سود(زیان)فروش

به1395/08/16
سود(زیان)فروش

1396/05/16
سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

باما

75,000

558,500,000

555,170,978

)(2,853,904

)(2,792,493

)(2,317,375

-

-

بهمندیزل

45,000

177,220,108

152,735,632

)(867,355

)(886,099

22,731,022

-

-

پاالیشنفتاصفهان

300,000

838,600,000

829,574,922

)(4,436,179

)(4,192,998

395,901

-

)(5,418,514

38,928,022

)(3,576,133

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
تعداد

فروش
ریال

ارزشدفتری
ریال

پتروشيمیمبين

455,001

1,780,134,992

1,608,089,292

)(8,865,041

)(8,900,666

154,279,993

تجارتالکترونيکپارسيان

576,845

1,932,388,155

2,063,836,993

)(9,412,766

)(9,661,929

)(150,523,533

-

توسعهخدماتدریاییوبندریسينا

50,000

365,423,154

487,474,191

)(1,735,714

)(1,827,108

)(125,613,859

-

-

دادهگسترعصرنوین-هایوب

3,661

16,972,396

10,484,348

)(86,726

)(84,861

6,316,461

-

-

سرمایهگذاریداروییتامين


25,000

155,500,000

153,408,764

)(822,591

)(777,499

491,146

-

)(1,007,928,367

)(20,839,223

)(1,075,943,250

صنعتیبهشهر

151,559

406,562,530

395,098,573

)(2,150,710

)(2,032,812

7,280,435

-

فوالدکاوهجنوبکيش

2,344

4,612,992

4,144,580

)(21,909

)(23,064

423,439

-

-

فوالدمبارکهاصفهان

150,000

274,000,000

249,550,470

)(1,431,417

)(1,369,997

21,648,116

-

-

کالسيمين

125,000

495,733,500

457,913,556

)(2,533,163

)(2,478,663

32,808,118

-

-

گروهبهمن

225,147

224,569,207

238,264,253

)(1,174,639

)(1,122,845

)(15,992,530

-

-

گروهصنعتیبارز

490,500

1,524,051,599

1,551,021,552

)(7,677,092

)(7,620,253

)(42,267,298

-

744,732,243

مخابراتایران

2,300,000

4,502,697,587

4,381,941,026

)(23,460,224

)(22,513,462

74,782,875

-

)(136,828,720

مدیریتپروژههاینيروگاهیایران(مپنا)

240,000

1,680,161,066

1,728,271,190

)(8,292,121

)(8,400,802

)(64,803,047

-

)(4,048,195,781

معدنیوصنعتیگلگهر

25,000

68,250,000

62,164,104

)(348,757

)(341,250

5,395,889

-

-

ملیصنایعمسایران

600,000

1,243,375,000

1,084,338,241

)(6,223,844

)(6,216,868

146,596,047

-

1,806,367

نفتبهران

4,532

41,567,504

38,233,049

)(212,395

)(207,834

2,914,226

-

-

ارتباطاتسيارایران

-

-

-

-

-

-

-

آسانپرداختپرشين

-

-

-

-

-

-

بانکملت

378,537,157

)(31,187,052
378,537,157

-

-

-

-

-

-

-

)(13,091,333,889

بهپرداختملت

-

-

-

-

-

-

-

3,468,755

پتروشيمیزاگرس

-

-

-

-

-

-

-

28,539,121

پتروشيمیشازند

-

-

-

-

-

-

-

239,124,466

رایانسایپا

-

-

-

-

-

-

رايان سايپا (حق تقدم)

-

-

-

-

-

-

-

ریلپردازسير

-

-

-

-

-

-

39,496,653

39,496,653

سرمایهگذاریتوسعهصنایعسيمان


-

-

-

-

-

-

180,869,153

180,869,153

سرمایهگذاریتوسعهمعادنوفلزات


-

-

-

-

-

-

)(4,907,458

)(4,907,458

سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (حق تقدم)

-

-

-

-

-

-

)(17,364,776

)(17,364,776

سيمانشمال

-

-

-

-

-

-

594,466,303

594,466,303

سيمانکرمان

-

-

-

-

-

-

38,202,219

38,202,219

)(610,730,542

)(4,039,280,113
)(1,384,157,395

شيرپاستوریزهپگاهگلپایگان

-

-

-

-

-

-

-

صنایعکاغذسازیکاوه

-

-

-

-

-

-

)(1,684,737

)(1,684,737

فوالدخوزستان

-

-

-

-

-

-

-

73,339,748

131,943

گسترشنفتوگازپارسيان

-

-

-

-

-

-

-

مخابرات ايران (حق تقدم)

-

-

-

-

-

-

18,718,886

18,718,886

واسپاریملت

-

-

-

-

-

-

)(1,611,244

)(1,611,244

652,919,636

)(22,356,990,392

16,290,319,790

16,051,715,713

)(82,606,547

10

)(81,451,503

74,546,027

171,833,246

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
-14-2سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمشارکتوگواهیسپرده
دورهمالی3ماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/08/16

1396/05/16

فروش

ارزشدفتری

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
تعداد

اسنادخزانهاسالمی951225

-

-

-

-

-

20,225,234

20,225,234

مشارکتس.ص.کارکناننفت

-

-

-

-

-

420,841,754

420,841,754

مشارکتشهرداریشيراز

-

-

-

-

-

5,246,156

5,246,156

مشارکتشهرداریمشهد-1394آرمان

-

-

-

-

اجارهپارس

-

-

-

-

-

-

-

-

)(31,500

-

-

)(1,454,001

-

446,313,144

 -15سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهاداربهشرحزیراست:

یادداشت

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

15-1

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقمشارکت

15-2

دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1396/08/16
ریال

به1395/08/16
ریال

1396/05/16
ریال

10,709,506,423
10,709,506,423

11

)(6,049,900,501

)(13,004,939,177

-

-

)(6,049,900,501

)(13,004,939,177

444,827,643

صندوق سرمایهگذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396

-15-1سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیراست:
دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1395/08/16

1396/05/16

سود(زیان)تحققنيافته

سود(زیان)تحققنيافته

سود(زیان)تحققنيافته

نگهداری

نگهداری

نگهداری

ریال

ریال

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
ارزشبازار

تعداد

ارزشدفتری

ریال
باما
بانکصادراتایران
بهمندیزل
پتروشيمیمبين

کارمزد
ریال

ریال

ماليات
ریال

ریال

350,000

2,777,250,000

2,547,210,235

)(13,191,937

)(13,886,250

202,961,578

6,900,000

5,865,000,000

5,804,649,150

)(27,858,750

)(29,325,000

3,167,100

575,000

2,366,700,000

2,039,836,311

)(11,241,825

)(11,833,500

303,788,364

4,445,000

18,597,880,000

15,709,760,851

)(88,339,930

)(92,989,400

2,706,789,819

961,251,720

تجارتالکترونيکپارسيان

298,155

توسعهخدماتدریاییوبندریسينا

480,000

داروسازیاسوه

20,000

1,066,739,449

)(4,565,945

)(4,806,259

)(114,859,933

3,454,560,000

3,266,180,199

)(16,409,160

)(17,272,800

154,697,841

322,340,000

322,021,849

)(1,531,115

)(1,611,700

)(2,824,664

)(1,058,494,845
-

120,487,214
)(1,058,494,845
)(224,715,102

287,015,957

)(2,449,037,895

1,013,020,367

25,313,673

-

)(51,683,626

-

)(17,262,949

رایانسایپا

3,600,000

4,341,600,000

4,901,632,343

)(20,622,600

)(21,708,000

)(602,362,943

)(4,534,851,114

)(1,988,693,781

سرمایهگذاریداروییتامين

1,150,000

5,892,600,000

7,024,792,261

)(27,989,850

)(29,463,000

)(1,189,645,111

)(1,241,942,542

)(586,251,769

فوالدمبارکهاصفهان

9,300,000

21,483,000,000

15,475,662,760

)(102,044,250

)(107,415,000

5,797,877,990

-

1,976,841,337

کالسيمين

500,000

2,044,000,000

1,839,589,644

)(9,709,000

)(10,220,000

184,481,356

-

)(40,668,504

کنتورسازیایران

850,000

31,705,000,000

31,378,755,550

)(150,598,750

)(158,525,000

17,120,700

گروهبهمن

1,550,000

1,546,900,000

1,640,304,298

)(7,347,775

)(7,734,500

)(108,486,573

گروهصنعتیبارز

2,484,500

6,832,375,000

7,856,295,712

)(32,453,781

)(34,161,875

)(1,090,536,368

6,000,001

13,344,002,224

11,431,152,407

)(63,384,011

)(66,720,011

1,782,745,795

823,680,000

792,124,296

)(3,912,480

)(4,118,400

23,524,824

مخابراتایران
مدیریتپروژههاینيروگاهیایران(مپنا)

110,000

635,987,646
-

)(7,159,908,538
24,740,266

3,634,798,078

1,613,414,146

789,981,138

)(2,222,344,609

-

)(636,334,044

معدنیوصنعتیگلگهر

5,000,000

13,015,000,000

12,466,169,803

)(61,821,250

)(65,075,000

421,933,947

-

405,300,255

ملیصنایعمسایران

4,750,000

9,869,100,000

8,712,042,286

)(46,878,225

)(49,345,500

1,060,833,989

-

)(215,288,306

580,000

6,238,480,000

5,019,356,107

)(29,632,780

)(31,192,400

1,158,298,713

-

)(439,105,195

نفتبهران
بانکملت

-

-

-

-

-

-

پاالیشنفتاصفهان

-

-

-

-

-

-

)(3,177,299,882
-

)(62,202,418

پتروشيمیشازند

-

-

-

-

-

-

267,221,700

-

رايان سايپا (حق تقدم)

-

-

-

-

-

-

)(1,047,297,001

-

صنعتیبهشهر

-

-

-

-

-

-

گروهصنعتیبارز(حقتقدم)

-

-

-

-

-

-

گسترشنفتوگازپارسيان

-

-

-

151,480,718,944

-

139,294,275,512

)(719,533,414

)(757,403,595

10,709,506,423

)(1,455,803,097
)(162,236,907
)(6,049,900,501

-15-2سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقمشارکتبهشرحزیراست:
دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

سود(زیان)تحقق

به1395/08/16
سود(زیان)تحققنيافته

1396/05/16
سود(زیان)تحققنيافته

نيافتهنگهداری

نگهداری

نگهداری

ریال

ریال

-

-

-

-

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
تعداداوراق

ارزشبازار

ارزشدفتری

کارمزد

ریال

ریال

ریال

-

-

-

-

-

-

-

-

ریال
اجارهرایتل

-

12

)(19,044,488
)(13,004,939,177

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
 -16سود سهام
درآمدسودسهامازاقالمزیرتشکيلشدهاست:
دورهمالی3ماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/08/16

خالصدرآمد

خالصدرآمد

1396/05/16
خالصدرآمد

سودسهام
ریال

سودسهام
ریال

سودسهام
ریال

1,943,643,189

2,003,550,000

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
نامشرکت

تاریختشکيل

تعدادسهاممتعلقه

سودمتعلقبه

مجمع

درزمانمجمع

هرسهم

ریال
1,000

سرمایهگذاریداروییتامين

1396/06/25

1,100,000

گروهبهمن

1396/04/19

900,000

200

مدیریتپروژههاینيروگاهیایران(مپنا)

1396/04/31

350,000

160

مبلغسود

هزینهتنزیل

ریال

ریال

1,100,000,000

)(44,115,713

1,055,884,287

180,000,000

)(5,265,957

174,734,043

-

56,000,000

-

56,000,000

-

سایر

-

-

-

-

-

1,916

-

774,488,500
-

ارتباطاتسيارایران

-

-

-

-

-

-

-

35,000,000

بهمندیزل(سهامیعام)

-

-

-

-

-

-

-

213,096,647

پاالیشنفتاصفهان

-

-

-

-

-

-

-

84,827,357

پتروشيمیمبين

-

-

-

-

-

-

-

4,250,000,850

تجارتالکترونيکپارسيان

-

-

-

-

-

-

-

353,535,200

رایانسایپا

-

-

-

-

-

-

-

381,127,694

فوالدمبارکهاصفهان

-

-

-

-

-

-

-

890,847,458

گروهصنعتیبارز

-

-

-

-

-

-

-

1,521,278,000

مخابراتایران

-

-

-

-

-

-

-

3,158,891,797

معدنیوصنعتیگلگهر

-

-

-

-

-

-

-

409,824,561

ملیصنایعمسایران

-

-

-

-

-

-

-

1,400,000,000

نفتبهران

-

-

-

-

-

-

-

604,328,873

1,336,000,000
13

)(49,381,670

1,286,620,246

1,943,643,189

16,080,796,937

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396
 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابشاملسوداوراقمشارکت،اوراقاجارهواوراقرهنیوسپردهبانکیبهشرحزیرتفکيکمیشود:

یادداشت

سوداوراقمشارکت

دورهمالی3ماههمنتهیبه

دورهمالی3ماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1396/08/16
ریال

1395/08/16
ریال

1396/05/16
ریال

17 -1

-

749,958,709

750,172,493

سوداوراقاجاره

17-2

-

-

26,086,216

سودسپردهوگواهیسپردهبانکی

17-3

24,146,120

106,856,278

423,610,775

24,146,120

856,814,987

1,199,869,484

-17-1سوداوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:
دورهمالی3ماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/08/16

1396/05/16

تاریخسرمایهگذاری


تاریخسررسيد

مبلغاسمی

نرخسود

خالصسود

خالصسود

خالصسود

-

-

ریال
-

درصد
-

ریال
-

ریال
737,910,436

مشارکتشهرداریشيراز

-

-

-

-

-

12,048,273

مشارکتشهرداریمشهد-1394آرمان

-

-

-

-

-

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16

اوراق مشارکت بورسی:
مشارکتس.ص.کارکناننفت

12,048,273
-

749,958,709

-

ریال
737,910,436
213,784
750,172,493

-17-2سوداوراقاجارهبهشرحزیرمیباشد:
دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16

اوراق اجاره:
اجارهپارس

تاریخسرمایهگذاری


تاریخسررسيد

-

-

مبلغاسمی
ریال
-

نرخسود
-

-

دورهمالی3ماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/08/16

1396/05/16

خالصسود
ریال

خالصسود
ریال
-

-

-

-

خالصسود
ریال
26,086,216
26,086,216

-17-3سودسپردهوگواهیسپردهبانکیبهشرحزیرمیباشد:
دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16

سپرده بانکی:
سپردهگذارینزدبانکسامان849-810
سپردهگذارینزدبانکسامان820-819
سپردهگذارینزدبانکخاورميانه1005-810

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسيد

هزینهتنزیل

1389/06/18

بدونسررسيد

)(102

10

1394/06/03

بدونسررسيد

)(2,910

15

-

-

)(3,012

14

نرخسود

-

سالمالیمنتهیبه

خالصسود
ریال
2,474

به1395/08/16
خالصسود
ریال
889,380

1396/05/16
خالصسود
ریال
1,037,744

24,143,646

105,969,533

422,573,031

24,146,120

)(2,635
106,856,278

423,610,775

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396

-18سایر درآمدها
سایردرآمدهاازاقالمزیرتشکيلشدهاست:
یادداشت

دورهمالی3ماههمنتهیبه

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

1396/08/16

به1395/08/16

1396/05/16

ریال

ریال

ریال

-

-

کارمزدابطالواحدهایسرمایهگذاری
تفاوتبينارزشتنزیلشدهوارزشاسمی

18-1

84,007,445

138,611,851

617,394,297

716,662,740

138,611,851

617,394,297

800,670,185

 -18-1سایردرآمدها،شاملدرآمدمالیناشیازتفاوتبينارزشتنزیلشدهوارزشاسمیدرآمدسودسهاموسودسپردههایبانکیاستکهدرسالهایقبلطی
یادداشتهای17و 18ازدرآمدسوداوراقبهادارکسرشدهوطیسالمالیجاریتحققیافتهاست .جزئياتدرآمدمذکوربهشرحزیراست:
دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1395/08/16

1396/05/16

تفاوتارزشاسمیوتنزیل

تفاوتارزشاسمیو

تفاوتارزشاسمیو

شده

تنزیلشده
ریال

تنزیلشده
ریال

دورهمالی3ماههمنتهیبه1396/08/16
ارزشتنزیلشده

ارزشاسمی

ریال

ریال

ریال

درآمدسودسهام

9,084,549,788

9,800,878,196

138,606,401

617,059,965

716,328,408

سودسپردهبانکی

832,457

837,907

5,450

334,332

334,332

9,085,382,245

9,801,716,103

138,611,851

617,394,297

716,662,740

-19هزینه کارمزد ارکان
هزینهارکانصندوقبهشرحزیراست:

مدیرصندوق

دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1396/08/16
ریال

به1395/08/16
ریال

1396/05/16
ریال

1,248,122,652

3,719,845,719

1,539,796,151

4,490,115,015

متولی

31,601,650

37,704,912

143,941,603

حسابرس

25,205,449

25,205,516

100,274,118

805,506,382

2,850,829,231

8,454,176,455

ضامننقدشوندگی

748,699,283
-

15

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396

-20سایر هزینه ها
دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1396/08/16

به1395/08/16

1396/05/16

ریال

ریال

ریال

هزینهتصفيه

11,903,660

969,374

12,411,458

هزینهنرمافزار

87,782,798

79,419,644

300,724,858

برگزاریمجامعوسایرهزینهها

2,282,433

-

سایرهزینهها

450,000

-

102,418,891

70,000
313,206,316

80,389,018

-21تعدیالت
تعدیالتصرفامربوطبهمابهالتفاوتارزشاسمیوارزشروزصدورویاابطالواحدهایسرمایهگذاریعادیصندوقبودهکهبهشرحزیرمیباشد:

دورهمالی3ماههمنتهی

دورهمالی3ماههمنتهی

سالمالیمنتهیبه

به1396/08/16
ریال

به1395/08/16
ریال

1396/05/16
ریال

صدورواحدهایسرمایهگذاری

3,703,538,988

12,182,108,758

12,268,072,579

ابطالواحدهایسرمایهگذاری

)(1,238,691,116,693

)(55,574,820,208

)(147,319,738,286

)(1,234,987,577,705

)(43,392,711,450

)(135,051,665,707

-22تعهدات و بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی
درتاریخخالصداراییهاصندوقهيچگونهتعهداتسرمایهای،بدهیاحتمالیوداراییهایاحتمالندارد.

16

صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه
گزارش مالی میان دورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  16آبان ماه 1396

-23سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
1396/05/16

1396/08/16
اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

مدیرصندوق

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

ممتاز

مدیرواشخاصوابسته

عباساسپيد

مدیرانارشد

ممتاز

50

گروهمدیرانسرمایهگذاری


مصطفیبياتی

دارندهواحدممتاز

ممتاز

50

0.81

گروهمدیرانسرمایهگذاری


مرتضیبياتی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

5

0.08

5

1,005

16.27

1,005

درصد

تعدادواحدهای

نوعواحدهای

تعدادواحدهای

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری


900

تملک
14.57

900

0.81

50

0.76

50

0.76
0.08
15.31

سرمایهگذاری


-24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
شرحمعامله
طرفمعامله

نوعوابستگی

موضوعمعامله

ماندهطلب(بدهی)

ارزشمعامله

تاریخ

درتاریخ

معامله

1396/08/16

ميليونریال
کارگزاریآگاه
تامينسرمایهآرمان
موسسهحسابرسیآزمودگان

درصد

ميليونریال

مدیروضامن

خریدوفروشاوراقبهاداروکارمزدارکان

1,311

طیسالمالی

)(29,092

متولی

کارمزدارکان

32

طیسالمالی

)(32

حسابرس

کارمزدارکان

25

طیسالمالی

)(125

 -25رویدادهای بعد از تاریخ خالص داراییها
رویدادهاییکهدردورهبعدازتاریخخالصداراییهاتاتاریختصویبصورتهایمالیاتفاقافتادهومستلزمتعدیلاقالمصورتهایمالیویاافشادر
یادداشتهایهمراهباشد،وجودنداشتهاست.

17

تملک
13.71

