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صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
صورت خالص داراییها
در تاریخ  7مرداد ماه 1395

یادداشت
دارایی ها:

1395/05/07

1394/11/07

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم


٥

612,469,489,915

49,914,213

سرمایهگذاریدرسپردهوگواهیسپردهبانکی

٦

9,930,216,412,677

1,677,967,592,024

سرمایه گذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب


٧

1,140,059,969,534

186,515,316,433

حسابهایدریافتنی


٨

232,137,462,801

6,130,885,360

سایرداراییها


٩

232,650,220

موجودینقد

١٠

50,000,000

50,000,000

11,915,165,985,147

1,870,713,708,030

جمعداراییها


-

بدهی ها:
جاریکارگزاران

١١

-

19,608,695,648

پرداختنیبهارکانصندوق

١٢

8,784,361,833

1,252,488,425

پرداختنیبهسرمایهگذاران


١٣

214,559,208,052

67,786,505,051

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر


١٤

1,697,410,127

794,634,680

225,040,980,012

89,442,323,804

11,690,125,005,135

1,781,271,384,226

جمعبدهیها

١٥

خالص دارایی ها

1,003,315

هایهرواحدسرمایهگذاری


خالصدارایی

یادداشتهایتوضیحیهمراه،جزءالینفکصورتهایمالیمیباشد.
٢

1,004,675

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد ماه 1395

یادداشت

ششماههمنتهیبه

ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/05/07

1394/05/07

1394/11/07

ریال

ریال

ریال

درآمدها:
سود(زیان)فروشاوراقبهادار

١٦

311,171,499

)(4,558,837

50,647,300

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

١٧

)(79,984,527,887

82,696,390

10,126,509

سودسهام

١٨

112,875,297,252

355,498

96,944,347

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

١٩

648,139,623,610

2,752,669,476

38,418,382,832

سایردرآمدها

٢٠

٩٦،٠٩٣،٤١٣

٣،٤٣٠،١٠٣

3,430,103

٦٨١،٤٣٧،٦٥٧،٨٨٧

٢،٨٣٤،٥٩٢،٦٣٠

38,579,531,091

جمعدرآمدها

هزینه ها:
هزینهکارمزدارکان

٢١

)(12,624,582,999

)(224,591,834

)(1,095,856,247

سایرهزینهها

٢٢

)(916,441,916

)(106,421,552

)(268,040,236

)(13,541,024,915

)(331,013,386

)(1,363,896,483

٦٦٧،٨٩٦،٦٣٢،٩٧٢

٢،٥٠٣،٥٧٩،٢٤٤

37,215,634,608

جمعهزینهها
سودخالص
1

بازدهمیانگینسرمایهگذاری

2

بازدهسرمایهگذاریپایاندوره

10.24

10.50

23.10

5.71

10.74

2.09

صورت گردش خالص دارایی ها
ششماههمنتهیبه

ششماههمنتهیبه
1395/05/07
تعداد

شرح

ریال

1394/05/07
ریال
تعداد

تعداد

1394/11/07
ریال

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)اولدوره

1,772,982

1,781,271,384,226

24,481

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

13,538,402

13,538,402,000,000

-

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

)(3,659,886

)(3,659,886,000,000

)(1,686

)(1,686,000,000

-

)(729,406,002,237

-

)(2,301,033,904

-

تعدیالت

-

91,846,990,174

-

)(35,984,257

-

16,308,840,445

سودخالصدوره

-

667,896,632,972

-

2,503,579,244

-

37,215,634,608

22,795

23,306,737,341

1,772,982

٢٣

تقسیمسود

11,651,498

11,690,125,005,135

24,826,176,258

سالمالیمنتهیبه

-

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)پایاندوره

یادداشتهایتوضیحیهمراه،جزءالینفکصورتهایمالیمیباشد.

-1بازدهمیانگینسرمایهگذاری=

-2بازدهسرمایهگذاریپایاندوره/سال=

سودخالص
میانگینموزون(ریال)وجوهاستفادهشده
تعدیالتناشیازتفاوتقیمتصدوروابطال+سودوزیانخالص
خالصداراییهایپایاندوره/سال

3

24,481

24,826,176,258

1,877,995

1,877,995,000,000

)(129,494

)(129,494,000,000
)(45,580,267,085

1,781,271,384,226

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوقسرمایهگذاریبانکایرانزمینکهصندوقسرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتوباپیشبینیسود20درصدمحسوبمی
شود،درتاریخ1390/11/29تحتشماره11008نزدسازمانبورسواوراقبهاداروشماره28693نزدمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیر
تجاریاستانتهرانبهثبترسیدهاست.هدفازتشکیلاینصندوق،جمعآوریسرمایهازسرمایهگذارانوتشکیلسبدیازداراییهای
مالیومدیریتاینسبداست.باتوجهبهپذیرشریسکموردقبول،تالشمیشودبیشترینبازدهیممکننصیبسرمایهگذارانگردد.
براینیلبهاینهدف،صندوقدرسهام،حقتقدمخریدسهامپذیرفتهشدهدربورسیابازاراولفرابورس،اوراقبهاداربادرآمدثابتو
سپردههایبانکیسرمایهگذاریمینماید.مدتفعالیتصندوقبهموجبماده5اساسنامه2،سالاستکهدرتاریخ1392/12/12تا
1395/11/07تمدیدگردیدهاست.مرکزاصلیصندوقدرتهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالك91ـطبقه
10واقعشدهوصندوقدارای329شعبهمیباشد.
 -1-2اطالع رسانی
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسرمایهگذاریبانکایرانزمینمطابقباماده56اساسنامهدرتارنمایصندوقسرمایهگذاریبه
آدرسhttp://www.izfund.irدرجگردیدهاست.
 -2ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوقسرمایهگذاریبانکایرانزمینکهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازارکانزیرتشکیلشدهاست:
مجمع صندوق:ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازتشکیلمیشودوتشریفاتدعوت،تشکیلوتصمیمگیریآندر
اساسنامه،امیدنامه،مدیر،متولی،ضامننقدشوندگی،مدیرثبتوحسابرسراتغییردهد..فقطدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازبا
شرایطمذکوردرماده34اساسنامه،درمجامعصندوقحقرایدارند،.ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند.درتاریخترازنامهدارندگان
واحدهایسرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهاندشاملاشخاصزیراست:
نام دارندگان

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

واحدهای ممتاز

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

شرکتبانکایرانزمین

١٩،٠٠٠

٩٥

شرکتکارگزاریآگاه

١،٠٠٠

٥

٢٠،٠٠٠

١٠٠

مدیر صندوق :شرکتکارگزاریآگاه(سهامیخاص)کهدرتاریخ1384/06/17بهشماره6252درادارهثبتشرکتهایساریبهثبت
رسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستاز:تهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالك91ـطبقه.10
ضامن صندوق و مدیر ثبت:بانکایرانزمیناستکهدرتاریخ1389/12/24باشمارهثبت399279نزدمرجعثبتشرکتهای

شهرستانتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیضامنعبارتستاز:تهران،خیابانسیدجمالالدیناسدآبادینبشخیابان68پالك.4
متولی صندوق:شرکتمشاورسرمایهگذارینیکیگستراستکهدرتاریخ1390/03/11باشمارهثبت405706نزدمرجعثبت
شرکتهایتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمتولیعبارتاستتهران-شهركغرب–بلوارفرحزادیبلواردریاجنبخیابانسعدیپالك
240طبقه.2
حسابرس صندوق: :موسسةحسابرسیآزمودگاناستکهدرتاریخ1369/11/28بهشمارهثبت4684نزدمرجعثبتشرکتهای
شهرستانتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتستاز:تهران،خیابانکریمخانزند،خیاباندکترعضدی(آبانجنوبی)،
شماره52ـطبقه.2
٤

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورتهایمالیصندوقاساساًبرمبنایارزشهایجاریدرپایاندورهمالیتهیهشدهاست.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاریدراوراقبهادارشاملسهاموسایرانواعاوراقبهاداردرهنگامتحصیلبهبهایتمامشدهثبتودراندازهگیریهایبعدیبه
خالصارزشفروشطبقدستورالعمل"نحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"مصوب1386/11/30
هیأتمدیرهسازمانبورساوراقبهاداراندازهگیریمیشود.
-4-1-1سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسییافرابورسی:
سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسییافرابورسیبهخالصارزشفروشمنعکسمیشود.خالصارزشفروشسهامعبارتاستاز
ارزشبازارسهمدرپایانروزیاقیمتتعدیلشدهسهم،منهایکارمزدمعامالتومالیاتفروشسهام.
باتوجهبهدستورالعمل"نحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"،مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجود
شواهدوارائهمستنداتکافیارزشسهمدرپایانروزرابهمیزانحداکثر20درصدافزایشیاکاهشدهدوقیمتتعدیلشدهرامبنای
محاسبةخالصارزشفروشقراردهد.
-4-1-2سرمایهگذاریدراوراقمشارکتپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتدرهرروزباکسرکارمزدفروشازقیمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
-4-1-3سرمایهگذاریدراوراقمشارکتوگواهیسپردهبانکیغیربورسییاغیرفرابورسی:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتغیربورسیدرهرروزمطابقسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامن،تعیینمیشود.
 -4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاریها:
-4-2-1سودسهام:
درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسودتوسطمجمععمومیصاحبانسهامشرکتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.
همچنینسودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسبهودرحسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسود
سهامتحققیافتهودریافتنشده،مبلغسوددریافتیباتوجهبهبرنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشرکتسرمایهپذیروحداکثرظرف8
ماه،بااستفادهازنرخسودعلیالحسابساالنهآخریناوراقمشارکتدولتیبهعالوه5درصدتنزیلمیشود.تفاوتبینارزشتنزیلشدهو
ارزشاسمیباگذشتزمانبهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود.
-4-2-2سودسپردهبانکیواوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب:
سودتضمینشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبهماندهاصل
سرمایهگذاریشناساییمیشود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسود
علیالحسابمحاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبا
استفادهازنرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدتباقیماندهتادریافتسودباهماننرخقبلیتنزیلشدهودرحسابهایصندوق
سرمایهگذاریمنعکسمیشود.

٥

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههایتأسیس
هزینههایبرگزاریمجامعصندوق

درصدوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهتاسقف1.000میلیونریالباارائةمدارك

معادل0/5
مثبتهباتصویبمجمعصندوق
حداکثرتامبلغ20میلیونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیکسالمالیباارایةمداركمثبتهبا
تصویبمجمعصندوق
ساالنه1درصدازمتوسطروزانةارزشاوراقبهادارصندوقو10درصدازتفاوتروزانهسودعلیالحساب

کارمزدمدیر

دریافتنیناشیازسپردهگذاریدرگواهیسپردهیاحسابهایسرمایهگذاریدربانکهایاموسساتمالی
واعتبارینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتنیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپردهبهاضافه
مالیاتبرارزشافزوده*

کارمزدمتولی
کارمزدضامننقدشوندگی
حقالزحمةحسابرس
حقالزحمهوکارمزدتصفیةصندوق

حقپذیرشوعضویتدرکانونها

ساالنه0/002درصددودرهزارازمتوسطروزانةارزشخالصداراییهایصندوقبالحاظحداقل80
میلیونریالوحداکثر200میلیونریالاستبهاضافهمالیاتبرارزشافزوده*
ساالنه1درصدازارزشروزانةسهاموحقتقدمتحتتملکصندوقوبهاضافهمالیاتبر
ارزشافزوده*
ساالنهمبلغثابت90میلیونریالبهاضافهمالیاتبرارزشافزوده
معادل0/1درصدارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورةاولیهتصفیهبهاضافهمالیاتبرارزش
افزودهمیباشد**.
معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهایمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبق
مقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد***.

هزینههایدسترسیبهنرمافزار،

هزینهدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازیتارنمایآنوهزینههایپشتیبانیآنهاساالنه

تارنماوخدماتپشتیبانیآنها

تاسقف450میلیونریالباارایهمداركمثبتهوباتصویبمجمعصندوق****.

ا*کارمزدمدیروضامنروزانهبراساسسهام،حقتقدمواوراقبهاداربادرآمدثابتروزکاریقبلوسودعلیالحسابدریافتنیسپردههای
بانکیدرروزقبلوکارمزدمتولیروزانهبراساسارزشخالصداراییهایروزکاریقبلمحاسبهمیشود.اشخاصیادشدهکارمزدیبابت
روزاولفعالیتصندوقدریافتنمیکنند.
0/001
ضربدرخالص
ا**بهمنظورتوزیعکارمزدتصفیهبینتمامسرمایهگذاراندرطولعمرصندوقروزانهبرابر
n×365
ارزشداراییهایصندوقدردرپایانروزقبل،درحسابهاذخیرهمیشود،n.برابراستبا5یاطولعمرصندوقبهسالهرکدامکمتر
باشد.هرزمانذخیرهصندوقبه0/1درصدارزشخالصداراییهایصندوقبانرخهایروزقبلرسید،محاسبهذخیرهتصفیهوثبتآندر
حسابهایصندوقمتوقفمیشود.هرگاهدرروزهایبعدازتوقفمحاسبهیادشدهدراثرافزایشقیمتداراییهایذخیرهثبتشده
کفایتنکند،امرذخیرهسازیبهشرحیادشدهادامهمییابد.

٦

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
ا***مجموعهزینههایحقپذیرشوعضویتدرکانونهاحداکثربرابرمبالغاعالمشدهتوسطکانونهایمربوطاست.
ا****هزینههایدسترسیبهنرمافزار،تارنماوخدماتپشتیبانیپسازتصویبمجمعازمحلداراییهایصندوققابلپرداختاستو
توسطمدیردرحسابهایصندوقثبتشدهوبهطورروزانهذخیرهیامستهلکمیشود.
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولمندرجدرصفحهقبلمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود.
 -4-4بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره3ماده55اساسنامه،کارمزدمدیر،متولیوضامنصندوقهرسهماهیکبارتاسقف90درصدقابلپرداختاست.
باقیماندهکارمزدارکانبهعنوانتعهدصندوقبهارکاندرحسابهامنعکسشدهومیبایستدرپایانهرسالپرداختمیشود.
 -4-5مخارج تأمین مالی
سودوکارمزدتسهیالتدریافتیازبانکهاوموسساتمالیواعتباریوخریداقساطیسهام،مخارجتأمینمالیرادربرمیگیردودردوره
وقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود.
 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اینتعدیالتبهدلیلتفاوتدرنحوهمحاسبهقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریایجادمیشود.برایمحاسبهقیمتصدور
واحدهایسرمایهگذاریکارمزدپرداختیبابتتحصیلداراییمالیبهارزشخریدداراییهایمالیاضافهمیشود.همچنینبرایمحاسبه
قیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریکارمزدمعامالتومالیاتازقیمتفروشداراییهایمالیصندوقسرمایهگذاریکسرمیشود.نظربه
اینکهبرطبقتبصره2ماده13اساسنامهصندوقارزشروزدارائیهایصندوقبرابرباقیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریاست،بهدلیل
آنکهدارائیهایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگیریوارائهمیشود؛لذاتفاوتقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحت
عنوانتعدیالتناشیازقیمتصدوروابطالمنعکسمیشود.
 -4-7سایرداراییها
سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجتأسیسصندوقوبرگزاریمجامعمیباشدکهتاتاریخترازنامهمستهلکنشدهوبهعنوانداراییبه
سالهایآتیمنتقلمیشود.براساسماده37اساسنامهمخارجتأسیسطیدورهفعالیتصندوقیاظرف5سالهرکدامکمترباشدبه
صورتروزانهمستهلکشدهومخارجبرگزاریمجامعنیزپسازتشکیلمجمعازمحلداراییهایصندوقپرداختوظرفمدتیکسال
یاتاپایاندورهفعالیتصندوقهرکدامکمترباشد،بهطورروزانهمستهلکمیشود.دراینصندوقمدتزماناستهالكمخارجتأسیس2
سالومخارجبرگزاریمجامعیکسالمیباشد.

٧

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد ماه 1395
-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسییافرابورسیبهتفکیکصنعتشرحجدولزیرمیباشد:
1395/05/07
صنعت

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

محصوالتشیمیایی
شرکتهایچندرشتهایصنعتی
ابزارپزشکی،اپتیکیواندازهگیری
عرضهبرق،گاز،بخاروآبگرم

ریال
595,320,845,000
69,189,538,500
27,719,811,788
219,561,910

ریال
529,767,020,250
57,422,974,200
24,994,090,813
280,638,209

واسطهگریهایمالیوپولی

4,260,604

4,766,443

موادومحصوالتدارویی

692,454,017,802

612,469,489,915

1394/11/07
درصدبه

درصدبهکلداراییها

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

درصد
٤.٤٥
٠.٤٨
٠.٢١

ریال
-

ریال
-

درصد
-

٠.٠٠

-

-

-

39,787,704

49,914,213

٠.٠٠

5.14

39,787,704

49,914,213

0.00

٠.٠٠

کلداراییها

-6سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
یادداشت

1395/05/07

1394/11/07

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسپردهبانکی

6-1

٩،٧٢٩،٥٠٦،٠٦٣،٤٩٧

سرمایهگذاریدرگواهیسپردهبانکی

6-2

٢٠٠،٧١٠،٣٤٩،١٨٠
9,930,216,412,677

١،٦٧٧،٩٦٧،٥٩٢،٠٢٤
٠
1,677,967,592,024

-6-1سرمایهگذاریدرسپردههایبانکیبهشرحزیراست:
1395/05/07

1394/11/07

تاریخ

تاریخ

سپردهگذاری

سررسید

کوتاهمدتبانکایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

نوعسپرده
سپرده های بانکی:

درصدازکل

نرخسود

مبلغ

درصد

ریال

درصد

448,500,571

٠.٠٠

مبلغ

داراییها

ریال

درصدازکل
داراییها

درصد

100,000

٠.٠٠

1,677,967,492,024

٨٩.٧٠

کوتاهمدتبانکایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

2,800,000,000

٠.٠٢

کوتاهمدتبانکایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

9,722,864,612,106

٨١.٦٠

-

-

کوتاهمدتبانککارآفرین

کوتاهمدت

1395/04/06

بدونسررسید

متغیر

3,392,950,820

٠.٠٣

-

-

9,729,506,063,497

٨١.٦٦

1,677,967,592,024

٨٩.٧٠

-6-2سرمایهگذاریدرگواهیسپردههایبانکیبهشرحزیراست:
1394/11/07

1395/05/07
تاریخسررسید
گواهی سپرده بانکی:
گواهیسپردهبانککارآفرین

1395/12/05

نرخسود

مبلغاسمی

درصد

ریال

٢٠

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

درصدازکل

خالصارزشفروش

درصدازکل

داراییها
درصد

ریال

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٧١٠،٣٤٩،١٨٠

200,710,349,180

١.٦٨

-

-

200,000,000,000

710,349,180

200,710,349,180

1.68

-

-

٨

ریال

ریال

داراییها
درصد

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد ماه 1395
-7سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساببهتفکیکبهشرحزیراست:
یادداشت

1395/05/07
ریال
926,506,735,897

1394/11/07
ریال
13,455,641,828

اوراقاجاره

7-2

205,038,992,240

173,059,674,605

اوراقمرابحه

7-3

8,514,241,397

اوراقمشارکتبورسیوفرابورسی

7-1

1,140,059,969,534

186,515,316,433

-7-1سرمایهگذاریدراوراقمشارکتبورسیوفرابورسیبهشرحزیراست:
1395/05/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود
درصد

1394/11/07
درصدخالص

خالصارزشفروش

ارزشاسمی

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

ریال

ارزشفروشبه
کلداراییها

درصد

ریال

درصد

اسنادخزانهاسالمی950621

1395/06/21

٢٠

90,430,000,000

88,019,231,194

٠.٧٤

-

-

اسنادخزانهاسالمی950721

1395/07/21

٢٠

488,451,000,000

466,356,133,508

٣.٩١

-

-

اسنادخزانهاسالمی950821

1395/08/21

٢٠

197,905,000,000

186,232,382,422

١.٥٦

-

-

اسنادخزانهاسالمی950909

1395/09/09

٢٠

111,044,000,000

103,329,796,831

٠.٨٧

-

-

سلفکنستانترهسنگآهنگلگهر

1395/11/26

٢١

50,000,000,000

82,569,191,942

٠.٦٩

-

-

اوراقمشارکتگلگهر

-

-

-

-

-

10,518,483,829

0.56

سلفموازیاستانداردنفتکوره380

-

-

-

-

-

2,937,157,999

0.16

937,830,000,000

926,506,735,897

7.78

13,455,641,828

0.72

-7-2اوراقاجارهبهتفکیکناشربهشرحزیراست:
1395/05/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود

1394/11/07
درصدخالص

سودمتعلقه

ارزشاسمی

خالصارزشفروش

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

کلداراییها

درصد

ریال

درصد

ریال

درصد

اجارهچوپار990212

1399/02/12

٢١

36,101,000,000

1,817,603,653

39,694,819,393

٠.٣٣

-

-

هواپیماییماهان9903

1399/03/09

٢١

126,942,000,000

4,287,838,145

138,075,772,804

١.١٦

-

-

اجارهرایتلماهانه٢1درصد

1399/02/14

٢١

25,000,000,000

342,856,557

27,268,400,043

٠.٢٣

50,429,934,730

2.70

اجارهمپنا٣ماهه٢٠درصد

-

-

-

-

122,629,739,875

6.56

1.72

173,059,674,605

9.26

6,448,298,355

188,043,000,000

ریال

ارزشفروشبه

205,038,992,240

-32اوراقمرابحهبهتفکیکناشربهشرحزیراست:
1395/05/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود
درصد

مرابحهفوالدمبارکه970429

1397/04/29

٢٠

1394/11/07
درصدخالص

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

ریال

ریال

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

ارزشفروشبه
کلداراییها

درصد

ریال

درصد

8,481,000,000

39,805,691

8,514,241,397

٠.٠٧

-

-

8,481,000,000

39,805,691

8,514,241,397

0.07

-

-

٩

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-8حسابهای دریافتنی
حسابهایدریافتنیتجاریبهتفکیکبهشرحزیراست:

1395/05/07
تنزیلنشده

نرختنزیل

تنزیلشده

1394/11/07
تنزیلشده

ریال

درصد

ریال

ریال

سودسپردههایبانکیدریافتنی

119,515,201,646

10-18

119,262,165,550

6,033,941,013

سودسهامدریافتنی

114,019,000,000

25

112,875,297,251

96,944,347

232,137,462,801

6,130,885,360

233,534,201,646
-9سایر دارایی ها

سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجپشتیبانیونگهدارینرمافزارصندوقومخارجبرگزاریمجامعمیباشدکهتاتاریخخالصداراییها
مستهلکنشدهوبهعنوانداراییبهدورههایآتیمنتقلمیشود.مخارجنرمافزارجهتدورهمالیمنتهیبه1395/05/07بودهکهبهصورت
روزانهمستهلکوهزینهآنشناساییمیگردد .ومخارجبرگزاریمجامعنیزتاپایانسالمالیمستهلکمیگردد.
دورهمالیششماههمنتهیبه1395/05/07
ماندهدرابتدایدوره

مخارجاضافهشدهطیدوره

استهالكطیدوره

ماندهدرپایاندوره

ریال

ریال

ریال

ریال

مخارجنرمافزار

-

450,000,000

225,616,491

224,383,509

مخارجبرگزاریمجامع

-

10,533,500

2,266,789

8,266,711

-

460,533,500

227,883,280

232,650,220

 -10موجودی نقد

موجودینقدصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:

جاریبانکایرانزمین-اسدآبادی

1395/05/07

1394/11/07

ریال

ریال

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

١٠

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-11جاری کارگزاران

ماندهحسابجاریکارگزارانصرفاشاملماندهحسابکارگزاریآگاهبودهکهبهشرحزیرمیباشد:
دورهمالیمنتهیبه1395/05/07

شرکتکارگزاریآکاه

ماندهابتدایدوره

گردشبدهکار

گردشبستانکار

ریال

ریال

ریال

19,608,695,648

2,701,276,529,015

ماندهانتهایدوره
ریال

2,681,667,833,367

-

 -12بدهی به ارکان صندوق

بدهیبهارکانصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:
1395/05/07
ریال
7,722,304,429
879,588,690
76,021,885
106,446,829
8,784,361,833

مدیرصندوق
ضامننقدشوندگی
متولی
حسابرس

1394/11/07
ریال
768,078,379
364,663,915
62,526,147
57,219,984
1,252,488,425

 -13بدهی به سرمایه گذاران

بدهیبهسرمایهگذارانمتشکلازاقالمزیراست:
یادداشت

1395/05/07

ریال

بابتدرخواستصدورواحدهایعادی
بابتواحدهایابطالشده
بابتتتمهواحدهایصادرشده
سودپرداختنیبهسرمایهگذارانعادی

117,650,210,616
96,401,849,520
455,352,466
51,795,450
214,559,208,052

1394/11/07
ریال
57,098,091,647
10,292,116,444
396,296,960
67,786,505,051

-14سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایرحسابهایپرداختنیوذخایردرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:

بدهیمخارجتاسیس
بدهیمخارجنرمافزار
بدهیمخارجمجامع
ذخیرههزینههایتصفیه
مالیاتهایتکلیفیپرداختنی

1395/05/07
ریال
564,000,000
272,611,668
8,840,000
851,958,459
1,697,410,127

1394/11/07
ریال
564,000,000
53,737,817
8,840,000
165,285,823
2,771,040
794,634,680

-15خالص دارایی ها

خالصداراییهادرتاریخترازنامهبهتفکیکواحدهایسرمایهگذاریعادیوممتازبهشرحذیلاست:
1395/05/07
ریال
تعداد
واحدهایسرمایهگذاریعادی
11,670,058,701,205
11,631,498
واحدهایسرمایهگذاریممتاز
20,066,303,930
20,000
11,690,125,005,135
11,651,498
١١

1394/11/07
تعداد
1,752,982
20,000
1,772,982

ریال
1,761,177,876,404
20,093,507,822
1,781,271,384,226

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-16سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان)فروشاوراقبهاداربهشرحزیراست:
یادداشت

ششماههمنتهیبه

ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/05/07

1394/05/07

1394/11/07

ریال
16-1
16-2

سود(زیان) حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

47,580,257
263,591,242
311,171,499

ریال
)(4,558,837
)(4,558,837

ریال
50,647,300
50,647,300

-16-1سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

بهایفروش

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ششماههمنتهیبه1395/05/07

تعداد

داروسازیکاسپین

3,000

54,900,000

49,914,213

)(280,534

)(274,499

4,430,754

-

انرژیامیدتابانهور

480,000

910,807,330

858,449,856

)(4,653,977

)(4,553,994

43,149,503

-

بانکپاسارگاد

-

-

-

-

-

-

بانکپاسارگاد(تقدم)

117,863,502
-

-

)(47,548,041

-

)(22,226,456

-

-

-

-

-

-

پتروشیمیمبین

-

-

-

-

-

-

757,132

18,064,556

تجارتالکترونیکپارسیان

-

-

-

-

-

-

)(940,207

)(21,625,148

تجارتالکترونیکپارسیان(تقدم)

-

-

-

-

-

-

)(8,214,193

)(26,573,538

داروسازیفارابی

-

-

-

-

-

-

3,919,255

)(8,848,004

سیمانشاهرود

-

-

-

-

-

-

50,104

)(809,966

شرکتبهمندیزل

-

-

-

-

-

-

شرکتبهمنلیزینگ

-

965,707,330

908,364,069

)(4,934,511

)(4,828,493

47,580,257

)(130,928

11,040,971

)(4,558,837

50,647,300

-16-2سود(زیان)ناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

بهایفروش

ارزشدفتری

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراقمشارکتگلگهر3ماهه%20

10,000

10,055,596,625

10,071,138,900

)(7,783,024

)(23,325,299

-

-

اجارهمپنا٣ماهه٢٠درصد

120,000

240,048,567,489

239,951,680,013

)(15,600,000

81,287,476

-

-

سلفموازیاستانداردنفتکوره380

2,340

3,119,687,064

2,937,157,999

182,529,065

-

-

اجارهرایتل20درصد

50,000

50,000,000,000

49,961,300,000

)(15,600,000

23,100,000

-

-

303,223,851,178

302,921,276,912

)(38,983,024

263,591,242

-

-

ششماههمنتهیبه1395/05/07

تعداد

-

١٢

31,309,424

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-17سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود(زیان) تحققنیافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

سود(زیان)تحققنیافته

1394/05/07
سود(زیان)تحقق

1394/11/07
سود(زیان)تحقق

نگهداری

نیافتهنگهداری

نیافتهنگهداری

ریال

ریال
-

ششماههمنتهیبه1395/05/07

ارزشبازار

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

پتروشیمیجم

65,000,000

535,275,000,000

595,320,845,000

)(2,831,604,750

)(2,676,375,000

)(65,553,824,750

-

گروهتوسعهملیایران

30,000,000

58,020,000,000

69,189,538,500

)(306,925,800

)(290,100,000

)(11,766,564,300

-

-

کنتورسازیایران

499,090

25,253,954,000

27,719,811,788

)(133,593,417

)(126,269,770

)(2,725,720,975

-

-

پتروشیمیفجر

19,000

283,556,000

219,561,910

)(1,500,011

)(1,417,780

61,076,299

-

-

واسپاریملت

4,000

4,816,000

4,260,604

)(25,477

)(24,080

505,839

-

-

بانکپاسارگاد(حقتقدم)

-

-

-

-

-

-

داروسازیکاسپین

-

-

-

-

-

-

288,372,000

223,822,514

)(3,273,649,455

)(3,094,186,630

)(79,984,527,887

اوراق سهام:

١٣

82,696,390
82,696,390

10,126,509
10,126,509

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-18سود سهام
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

خالصدرآمد

خالصدرآمد

خالصدرآمد

سودسهام

سودسهام

سودسهام

ریال

ریال

ریال

19,000,000

-

-

15,953,642,385

-

-

-

-

ششماههمنتهیبه1395/05/07

تاریخ

تعدادسهاممتعلقه

سودمتعلق

جمعدرآمدسود

مجمع
ریال

درزمانمجمع

بههرسهم

سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

پتروشیمیفجر

1395/03/17

19,000

1,000

19,000,000

-

گروهتوسعهملیایران

1395/04/27

30,000,000

550

16,500,000,000

)(546,357,616

پتروشیمیجم

1395/04/28

65,000,000

1,500

97,500,000,000

)(597,345,133

نامشرکت

تشکیل

هزینهتنزیل

96,902,654,867

سیمانشاهرود

-

-

-

-

-

-

بانکپاسارگاد

-

-

-

-

-

114,019,000,000

)(1,143,702,749

112,875,297,252

14

355,498
355,498

383,500
96,560,847
96,944,347

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
 -19سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابشاملسوداوراقمشارکت،اوراقاجارهواوراقرهنیوسپردهبانکیبهشرحزیرتفکیکمیشود:

یادداشت

سوداوراقمشارکت

ششماههمنتهیبه

ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/05/07
ریال

1394/05/07
ریال

1394/11/07
ریال

19-1

57,921,069,894

سوداوراقاجاره

19-2

31,236,007,665

-

سوداوراقمرابحه

19-3

33,241,397

-

سودسپردهوگواهیسپردهبانکی

19-4

1,581,535,501

3,121,422,560
2,372,914,174
-

558,949,304,654

1,171,133,975

32,924,046,098

648,139,623,610

2,752,669,476

38,418,382,832

 -19-1سوداوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

خالصسود

خالصسود

ریال

ریال

5,331,823,713

-

-

-

-

-

-

ششماههمنتهیبه1395/05/07

تاریخ

نرخسود

خالصسود

ریال

درصد

ریال

اسنادخزانهاسالمی950621

طیدوره

1395/06/21

90,430,000,000

20

اسنادخزانهاسالمی950721

طیدوره

1395/07/21

488,451,000,000

20

32,694,062,753

اسنادخزانهاسالمی950821

طیدوره

1395/08/21

197,905,000,000

20

5,960,460,671

اسنادخزانهاسالمی950909

طیدوره

1395/09/09

111,044,000,000

20

6,071,661,715

-

1394/11/26

1395/11/26

50,000,000,000

21

7,764,923,442

-

-

فروختهشده

-

98,137,599

سرمایهگذاری

تاریخسررسید

اوراق مشارکت :

سلفسنگآهنگلگهر
مشارکتگلگهر

مبلغاسمی

-

سلفنفتکوره

57,921,069,894

937,830,000,000

1,429,611,774

2,683,325,562

151,923,727

438,096,998

1,581,535,501

3,121,422,560

اوراق اجاره:

اجارهمپنا
اجارهچوپار990212

-

سررسیدشده

-

-

10,142,742,496

-

95/02/12

1399/02/12

36,101,000,000

21

3,593,819,393

-

1,998,544,915
-

اجارهرایتل21درصد

95/02/14

1399/02/14

25,000,000,000

21

3,157,744,305

-

هواپیماییماهان9903

95/03/09

1399/03/09

126,942,000,000

21

11,133,772,802

-

-

اجارهرایتل20درصد

-

فروختهشده

-

-

3,207,928,669

-

554,369,259

-

2,372,914,174

1395/05/02

1397/04/29

31,236,007,665

188,043,000,000

)(180,000,000

اوراق مرابحه:

مرابحهفوالدمبارکه970429

8,481,000,000

20

8,481,000,000

33,241,397

-

-

33,241,397

-

-

 -19-4سودسپردبانکیبهشرحزیرمیباشد:
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

نرخسود

مبلغسود

هزینهتنزیل

خالصدرآمدسودسهام

خالصسود

خالصسود

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

کوتاهمدتبانکایرانزمین()102

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

103,154,968

ششماههمنتهیبه1395/05/07

تاریخ
سرمایهگذاری

تاریخسررسید

سپرده بانکی:

مبلغاسمی

-

103,154,968

1,171,133,975

ریال
1,510,432,825

کوتاهمدتبانکایرانزمین()190-1

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

260,092,770,042

)(19,922,268

260,072,847,774

-

کوتاهمدتبانکایرانزمین()190-2

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

295,668,433,815

)(233,083,043

295,435,350,772

-

-

1395/04/06

بدونسررسید

متغیر

متغیر

4,681,925

)(30,785

4,651,140

-

-

طیدوره

1395/12/05

٣،٣٣٣،٣٠٠،٠٠٠

-

-

1,171,133,975

32,924,046,098

کوتاهمدتبانککارآفرین

31,413,613,273

گواهی سپرده بانکی:

گواهیسپردهبانککارآفرین

200,000,000,000

٢٠

15

٣,٣٣٣,٣٠٠,٠٠٠

-

559,202,340,750

)(253,036,096

558,949,304,654

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-20سایر درآمدها
سایردرآمدها،شاملدرآمدمالیناشیازتفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیدرآمدسودسهاموسودسپردههایبانکیاستکهدر
سالقبلطییادداشت17-18ازدرآمدسودسهاموسودسپردهایبانکیکسرشدهوطیسالمالیجاریتحققیافتهاست.جزئیاتدرآمد
مذکوربهشرحزیراست:
ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

تفاوتارزشاسمیو

تفاوتارزشاسمیو

تفاوتارزشاسمیو

تنزیلشده

تنزیلشده

تنزیلشده

ششماههمنتهیبه1395/05/07

ارزشتنزیلشده

ارزشاسمی

سودسهام

ریال
96,944,347

ریال
100,383,500

ریال
3,439,153

سودسپردهبانکی

6,033,941,013

6,126,595,273

92,654,260

تعدیلکارمزدکارگزاری

6,130,885,360

-

-

96,093,413

6,226,978,773

ریال
2,822,675

ریال
2,822,675

607,428
3,430,103

607,428
3,430,103

-21هزینه کارمزد ارکان
هزینهکارمزدارکانبهشرحزیراست:
ششماههمنتهیبه
1395/05/07

مدیرصندوق
متولی
ضامن
حسابرس

هزینه
ریال
10,860,469,372
120,363,064
876,526,773
46,164,349
11,903,523,558

جمعکل
ریال
11,566,790,906
128,976,558
879,588,690
49,226,845
12,624,582,999

مالیاتبرارزشافزوده

ریال
706,321,534
8,613,494
3,061,917
3,062,496
721,059,441

ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

ریال
134,849,298
٤٣،٦٠٥،٤٤٨
٥،٢٥٧،٠٧٢
٤٠،٨٨٠،٠١٦
٢٢٤،٥٩١،٨٣٤

ریال
889,442,747
101,771,050
6,542,450
98,100,000
1,095,856,247

-22سایر هزینه ها
ششماههمنتهیبه
1395/05/07

هزینهتصفیه
هزینهنرمافزار
هزینهبرگزاریمجامع
هزینهکارمزدبانکی

هزینه
ریال
651,400,473
206,987,640
2,266,789
1,886,000
862,540,902

جمعکل
ریال
686,672,636
225,616,491
2,266,789
1,886,000
916,441,916

مالیاتبرارزشافزوده

ریال
35,272,163
18,628,851
53,901,014

16

ششماههمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1394/05/07

1394/11/07

ریال
104,317,176
2,067,376
37,000
106,421,552

ریال
28,957,259
228,126,977
10,464,000
492,000
268,040,236

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-23تقسیم سود
سودمحققشدهبراساستغییرارزشNAV

تاریختقسیمسود

تعدادواحدمشمول

بهازایهرواحد
ریال

کلمبلغ
تقسیمسود
ریال

1394/11/30

2,647,202

19,180

50,773,334,360

1394/12/29

4,808,076

15,111

72,654,836,436

1395/01/31

5,184,581

21,161

109,710,918,541

1395/02/31

7,226,076

17,978

129,910,394,328

1395/03/31

9,930,136

17,652

175,286,760,672

1395/04/31

11,232,790

17,010

191,069,757,900
729,406,002,237

-24تعهدات و بدهی های احتمالی
درتاریخخالصداراییها،صندوقهیچگونهبدهیاحتمالیندارد.
-25سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایهگذاریارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوقبهشرحجدولزیرمیباشد:
1395/05/07
اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

نوع
واحدهایسرمایهگذاری

تعداد
واحدهای
سرمایهگذاری

1394/11/07
درصد

تعدادواحدهای

درصد

تملک

سرمایهگذاری

تملک

ضامنصندوق

ممتاز

19,000

0.16

19,000

1.07

ممتاز

1,000

0.01

1,000

0.06

100

0.00

100

0.01

0.00

102

0.01

100

0.01

20,302

1.16

ضامنصندوق

بانکایرانزمین

مدیرصندوق

کارگزاریآگاه

مدیروکارگزارصندوق

گروهمدیرانسرمایهگذاری

مصطفیبیاتی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

گروهمدیرانسرمایهگذاری

شهرامپیرانی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

102

گروهمدیرانسرمایهگذاری

علیرضاکرمی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

100

0.00

20,302

0.17

17

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
گزارش مالی میاندورهای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به  7مرداد 1395
-26معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنهاطیدورهمالیموردگزارشبهشرحزیرمیباشد:
طرفمعامله

نوعوابستگی

ماندهطلب

شرحمعامله
موضوعمعامله

ارزشمعامله تاریخمعامله
میلیونریال

سودسپرده

1395/05/07
میلیونریال

بانکایرانزمین

ضامنصندوق

بانکایرانزمین

ضامنصندوق

کارمزدارکان

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

خریدوفروشاوراقبهادار

1,562

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

کارمزدارکان

11,566

طیدوره

مشاورسرمایهگذاریمشاورنیکیکستر

متولیصندوق

کارمزدارکان

129

طیدوره

حسابکوتاهمدت

(بدهی)در

555,611

طیدوره

119,262

880

طیدوره

)(880

طیدوره

)(7,722
)(76

-27رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها
رویدادهاییکهدردورهبعدازتاریخخالصداراییهاتاتاریختصویبصورتهایمالیاتفاقافتادهومستلزمتعدیلاقالمصورتهایمالیو
یاافشادریادداشتهایهمراهبودهوجودنداشتهاست.

١٨

