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صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
صورت خالص داراییها
در تاریخ  7بهمن ماه 1395

یادداشت
دارایی ها:

1395/11/07

1394/11/07

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم


٥

200,599,386,359

49,914,213

سرمایهگذاریدرسپردهوگواهیسپردهبانکی

٦

8,675,125,581,488

1,677,967,592,024

سرمایه گذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب


٧

4,017,793,593,433

186,515,316,433

حسابهایدریافتنی


٨

132,983,230,542

6,130,885,360

سایرداراییها


٩

موجودینقد

١٠

جمعداراییها


-

-

50,010,000

50,000,000

13,026,551,801,822

1,870,713,708,030

بدهی ها:
جاریکارگزاران

١١

65,468,284,488

19,608,695,648

پرداختنیبهارکانصندوق

١٢

7,509,603,664

1,252,488,425

پیشدریافتسودسپردهبانکی

١٣

35,709,679,152

پرداختنیبهسرمایهگذاران


١٤

151,756,520,589

67,786,505,051

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر


١٥

3,018,347,135

794,634,680

-

89,442,323,804 1395/12/03
263,462,435,028
بهتأییدارکانزیردرصندوقرسیده
صورتهایمالیحاضردرتاریخ

جمعبدهیها


١٦

خالص دارایی ها
هایهرواحدسرمایهگذاری


خالصدارایی

12,763,089,366,794
1,003,427

یادداشتهایتوضیحیبخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.
٢

1,781,271,384,226
1,004,675

صندوق سرمایه گذاری بانک ایران زمین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای سال مالی منتهی به  7بهمن ماه 1395

یادداشت

سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07
ریال

1394/11/07
ریال

درآمدها:

١٧

)(9,748,753,814

50,647,300

١٨

)(16,274,303,285

50,394,142

سودسهام

١٩

116,019,000,000

96,944,347

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

٢٠

1,874,093,125,460

38,378,115,199

سایردرآمدها

٢١

٩٦،٠٩٣،٤١٣

3,430,103

١،٩٦٤،١٨٥،١٦١،٧٧٤

38,579,531,091

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

جمعدرآمدها

هزینه ها:
هزینهکارمزدارکان

٢٢

)(21,459,699,952

)(1,095,856,247

سایرهزینهها

٢٣

)(2,723,269,824

)(268,040,236

جمعهزینهها

)(24,182,969,776

)(1,363,896,483

سودخالص

١،٩٤٠،٠٠٢،١٩١،٩٩٨

37,215,634,608

1

بازدهمیانگینسرمایهگذاری

2

بازدهسرمایهگذاریپایاندوره

20.00

23.10

16.00

2.09

صورت گردش خالص دارایی ها
سالمالیمنتهیبه
سالمالیمنتهیبه
1395/11/07
تعداد

شرح

1394/11/07
ریال
تعداد

ریال

1,772,982

1,781,271,384,226

24,481

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

٢١,٩٢١,٣١١

21,921,311,000,000

1,877,995

1,877,995,000,000

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

)(10,974,795

)(10,974,795,000,000

)(129,494

)(129,494,000,000

تقسیمسود

٢٤

-

)(2,007,326,397,268

-

)(45,580,267,511

تعدیالت

٢٥

-

102,626,187,838

-

16,308,840,871

-

1,940,002,191,998

-

37,215,634,608

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)اولدوره

سودخالصدوره

12,719,498

12,763,089,366,794

1,772,982

24,826,176,258

1,781,271,384,226

خالصداراییها(واحدسرمایهگذاری)پایاندوره

یادداشتهایتوضیحیهمراه،بخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.

-1بازدهمیانگینسرمایهگذاری=

-2بازدهسرمایهگذاریپایاندوره/سال=

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

3

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوقسرمایهگذاریبانكایرانزمینکهصندوقسرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتوباپیشبینیسود20درصد
محسوبمیشود،درتاریخ1390/11/29تحتشماره11008نزدسازمانبورسواوراقبهاداروشماره28693نزدمرجعثبت
شرکتهاوموسساتغیرتجاریاستانتهرانبهثبترسیدهاست.هدفازتشکیلاینصندوق،جمعآوریسرمایهاز
سرمایهگذارانوتشکیلسبدیازداراییهایمالیومدیریتاینسبداست.باتوجهبهپذیرشریسكموردقبول،تالشمیشود
بیشترینبازدهیممکننصیبسرمایهگذارانگردد.براینیلبهاینهدف،صندوقدرسهام،حقتقدمخریدسهامپذیرفتهشده
دربورسیابازاراولفرابورس،اوراقبهاداربادرآمدثابتوسپردههایبانکیسرمایهگذاریمینماید.مدتفعالیتصندوقبه
موجبماده5اساسنامه2،سالاستکهدرتاریخ1392/12/12تا1395/11/07تمدیدگردیدهاست.مرکزاصلیصندوقدر
تهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالک91ـطبقه10واقعشدهوصندوقدارای329شعبه
میباشد.
 -1-2اطالع رسانی
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسرمایهگذاریبانكایرانزمینمطابقباماده56اساسنامهدرتارنمایصندوق
سرمایهگذاریبهآدرسhttp://www.izfund.irدرجگردیدهاست.
 -2ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوقسرمایهگذاریبانكایرانزمینکهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازارکانزیرتشکیلشدهاست:
مجمع صندوق:ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازتشکیلمیشودوتشریفاتدعوت،تشکیلوتصمیمگیری
آندراساسنامه،امیدنامه،مدیر،متولی،ضامننقدشوندگی،مدیرثبتوحسابرسراتغییردهد..فقطدارندگانواحدهای
سرمایهگذاریممتازباشرایطمذکوردرماده34اساسنامه،درمجامعصندوقحقرایدارند،.ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند.
درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهاندشاملاشخاصزیراست:
نام دارندگان واحدهای

تعداد واحدهای ممتاز

درصد واحدهای تحت

ممتاز

تحت تملک

تملک

شرکتبانكایرانزمین

١٩،٠٠٠

٩٥

شرکتکارگزاریآگاه

١،٠٠٠

٥

٢٠،٠٠٠

١٠٠

مدیر صندوق :شرکتکارگزاریآگاه(سهامیخاص)کهدرتاریخ1384/06/17بهشماره6252درادارهثبتشرکتهایساری
بهثبترسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستاز:تهرانـخیابانولیعصرـباالترازمیردامادـکوچهیزدانپناهـپالک91ـ
طبقه.10
ضامن صندوق و مدیر ثبت:بانكایرانزمیناستکهدرتاریخ1389/12/24باشمارهثبت399279نزدمرجعثبت
شرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیضامنعبارتستاز:تهران،خیابانسیدجمالالدیناسدآبادینبشخیابان
68پالک.4

٤

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
متولی صندوق:شرکتمشاورسرمایهگذارینیکیگستراستکهدرتاریخ1390/03/11باشمارهثبت405706نزدمرجع
ثبتشرکتهایتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمتولیعبارتاستتهران-شهرکغرب–بلوارفرحزادیبلواردریاجنب
خیابانسعدیپالک240طبقه.2
حسابرس صندوق: :موسسۀحسابرسیآزمودگاناستکهدرتاریخ1369/11/28بهشمارهثبت4684نزدمرجعثبت
شرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتستاز:تهران،خیابانکریمخانزند،خیاباندکترعضدی
(آبانجنوبی)،شماره52ـطبقه.2
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورتهایمالیصندوقاساساًبرمبنایارزشهایجاریدرپایاندورهمالیتهیهشدهاست.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاریدراوراقبهادارشاملسهاموسایرانواعاوراقبهاداردرهنگامتحصیلبهبهایتمامشدهثبتودراندازهگیریهای
بعدیبهخالصارزشفروشطبقدستورالعمل"نحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"
مصوب1386/11/30هیأتمدیرهسازمانبورساوراقبهاداراندازهگیریمیشود.
 -4-1-1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:
سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسییافرابورسیبهخالصارزشفروشمنعکسمیشود.خالصارزشفروشسهامعبارت
استازارزشبازارسهمدرپایانروزیاقیمتتعدیلشدهسهم،منهایکارمزدمعامالتومالیاتفروشسهام.
باتوجهبهدستورالعمل"نحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"،مدیرصندوقمیتوانددر
صورتوجودشواهدوارائهمستنداتکافیارزشسهمدرپایانروزرابهمیزانحداکثر20درصدافزایشیاکاهشدهدوقیمت
تعدیلشدهرامبنایمحاسبۀخالصارزشفروشقراردهد.
 -4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتدرهرروزباکسرکارمزدفروشازقیمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
 -4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتغیربورسیدرهرروزمطابقسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامن،تعیینمیشود.
 -4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاریها:
 -4-2-1سود سهام:
درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسودتوسطمجمععمومیصاحبانسهامشرکتهایسرمایهپذیرشناسایی
میشود.همچنینسودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسبهودرحسابهامنعکسمیگردد.برای
محاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنشده،مبلغسوددریافتیباتوجهبهبرنامهزمانبندیپرداختسودتوسط
شرکتسرمایهپذیروحداکثرظرف8ماه،بااستفادهازنرخسودعلیالحسابساالنهآخریناوراقمشارکتدولتیبهعالوه5
درصدتنزیلمیشود.تفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیباگذشتزمانبهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود.
٥

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب:
سودتضمینشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبه
ماندهاصلسرمایهگذاریشناساییمیشود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحساب
سپردهونرخسودعلیالحسابمحاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهو
گواهیهایسپردهبانکیبااستفادهازنرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدتباقیماندهتادریافتسودباهماننرخقبلی
تنزیلشدهودرحسابهایصندوقسرمایهگذاریمنعکسمیشود.
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود:
عنوان هزینه
هزینههایتأسیس
هزینههایبرگزاریمجامعصندوق

شرح نحوة محاسبة هزینه
درصدوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهتاسقف1.000میلیونریالبا

معادل0/5
ارائۀمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق
حداکثرتامبلغ20میلیونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیكسالمالیباارایۀمدارک
مثبتهباتصویبمجمعصندوق
ساالنه1درصدازمتوسطروزانۀارزشاوراقبهادارصندوقو10درصدازتفاوتروزانهسود

کارمزدمدیر

کارمزدمتولی
کارمزدضامننقدشوندگی
حقالزحمۀحسابرس
حقالزحمهوکارمزدتصفیۀصندوق
حقپذیرشوعضویتدرکانونها
هزینههایدسترسیبهنرمافزار،
تارنماوخدماتپشتیبانیآنها

علیالحسابدریافتنیناشیازسپردهگذاریدرگواهیسپردهیاحسابهایسرمایهگذاریدر
بانكهایاموسساتمالیواعتبارینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتنیهماننوع
سپردهدرزمانافتتاحسپردهبهاضافهمالیاتبرارزشافزوده*
ساالنه0/002درصددودرهزارازمتوسطروزانۀارزشخالصداراییهایصندوقبالحاظ

حداقل80میلیونریالوحداکثر200میلیونریالاستبهاضافهمالیاتبرارزشافزوده*
ساالنه1درصدازارزشروزانۀسهاموحقتقدمتحتتملكصندوقوبهاضافهمالیاتبر
ارزشافزوده*
ساالنهمبلغثابت90میلیونریالبهاضافهمالیاتبرارزشافزوده
معادل0/1درصدارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورةاولیهتصفیهبهاضافه
مالیاتبرارزشافزودهمیباشد**.
معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهایمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونها
طبقمقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد***.
هزینهدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازیتارنمایآنوهزینههایپشتیبانی
آنهاساالنهتاسقف450میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمع
صندوق****.

ا*کارمزدمدیروضامنروزانهبراساسسهام،حقتقدمواوراقبهاداربادرآمدثابتروزکاریقبلوسودعلیالحسابدریافتنی
سپردههایبانکیدرروزقبلوکارمزدمتولیروزانهبراساسارزشخالصداراییهایروزکاریقبلمحاسبهمیشود.اشخاص
یادشدهکارمزدیبابتروزاولفعالیتصندوقدریافتنمیکنند.
٦

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
0/001
ا**بهمنظورتوزیعکارمزدتصفیهبینتمامسرمایهگذاراندرطولعمرصندوقروزانهبرابر
n x 365
خالصارزشداراییهایصندوقدردرپایانروزقبل،درحسابهاذخیرهمیشود،n.برابراستبا5یاطولعمرصندوقبهسال
ضربدر

هرکدامکمترباشد.هرزمانذخیرهصندوقبه0/1درصدارزشخالصداراییهایصندوقبانرخهایروزقبلرسید،محاسبه
ذخیرهتصفیهوثبتآندرحسابهایصندوقمتوقفمیشود.هرگاهدرروزهایبعدازتوقفمحاسبهیادشدهدراثرافزایش
قیمتداراییهایذخیرهثبتشدهکفایتنکند،امرذخیرهسازیبهشرحیادشدهادامهمییابد.
ا***مجموعهزینههایحقپذیرشوعضویتدرکانونهاحداکثربرابرمبالغاعالمشدهتوسطکانونهایمربوطاست.
ا****هزینههایدسترسیبهنرمافزار،تارنماوخدماتپشتیبانیپسازتصویبمجمعازمحلداراییهایصندوققابل
پرداختاستوتوسطمدیردرحسابهایصندوقثبتشدهوبهطورروزانهذخیرهیامستهلكمیشود.
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولمندرجدرصفحهقبلمحاسبهودرحسابهاثبت
میشود.
 -4-4بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره3ماده55اساسنامه،کارمزدمدیر،متولیوضامنصندوقهرسهماهیكبارتاسقف90درصدقابلپرداخت
است.باقیماندهکارمزدارکانبهعنوانتعهدصندوقبهارکاندرحسابهامنعکسشدهومیبایستدرپایانهرسالپرداخت
میشود.
 -4-5مخارج تأمین مالی
سودوکارمزدتسهیالتدریافتیازبانكهاوموسساتمالیواعتباریوخریداقساطیسهام،مخارجتأمینمالیرادربرمیگیرد
ودردورهوقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود.
 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اینتعدیالتبهدلیلتفاوتدرنحوهمحاسبهقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریایجادمیشود.برایمحاسبهقیمت
صدورواحدهایسرمایهگذاریکارمزدپرداختیبابتتحصیلداراییمالیبهارزشخریدداراییهایمالیاضافهمیشود.همچنین
برایمحاسبهقیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریکارمزدمعامالتومالیاتازقیمتفروشداراییهایمالیصندوق
سرمایهگذاریکسرمیشود.نظربهاینکهبرطبقتبصره2ماده13اساسنامهصندوقارزشروزدارائیهایصندوقبرابرباقیمت
ابطالواحدهایسرمایهگذاریاست،بهدلیلآنکهدارائیهایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگیریوارائهمیشود؛لذا
تفاوتقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقیمتصدوروابطالمنعکسمیشود.
 -4-7سایرداراییها
سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجتأسیسصندوقوبرگزاریمجامعمیباشدکهتاتاریخترازنامهمستهلكنشدهوبه
عنوانداراییبهسالهایآتیمنتقلمیشود.براساسماده37اساسنامهمخارجتأسیسطیدورهفعالیتصندوقیاظرف5
سالهرکدامکمترباشدبهصورتروزانهمستهلكشدهومخارجبرگزاریمجامعنیزپسازتشکیلمجمعازمحلداراییهای
صندوقپرداختوظرفمدتیكسالیاتاپایاندورهفعالیتصندوقهرکدامکمترباشد،بهطورروزانهمستهلكمیشود.در
اینصندوقمدتزماناستهالکمخارجتأسیس2سالومخارجبرگزاریمجامعیكسالمیباشد.
٧

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن ماه 1395
-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
5-1سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسییافرابورسیبهتفکیكصنعتشرحجدولزیرمیباشد:
1395/11/07
صنعت
مخابرات
فلزاتاساسی
ابزارپزشکی،اپتیکیواندازهگیری
عرضهبرق،گاز،بخاروآبگرم
الستیكوپالستیك
سرمایهگذاریها
شرکتهایچندرشتهایصنعتی
استخراجکانههایفلزی
محصوالتشیمیایی
محصوالتغذاییوآشامیدنیبهجزقندوشکر
موادومحصوالتدارویی

بهایتمامشده
ریال
67,950,711,866
30,371,893,500
37,297,534,365
24,122,668,793
20,083,634,390
11,043,411,400
12,958,494,338
9,701,923,300
3,341,885,869
1,531,821
216,873,689,642

خالصارزشفروش
ریال
٦٨،٦٧٤،٦٢٢،٢٣٧
٢٩،٩٩٠،٦٨٧،٢٧٥
٢٥،٨٠٧،٧٣٤،٣٧٣
٢٣،٧١٧،٤١٠،٤٤٠
١٩،١٨٤،٦٢٧،٧١٤
١١،١٣٣،٢٤٧،٧٩٠
١٠،٠٠١،١٩٠،٠٠٤
٩،٢٥٣،٧٨٨،٥٠٠
٢،٨٣٤،٤٩٣،٣٨٠
١،٥٨٤،٦٤٦
200,599,386,359

1394/11/07
درصدبهکلداراییها

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

درصد
٠.٥٣
٠.٢٣
٠.٢٠
٠.١٨
٠.١٥
٠.٠٩
٠.٠٨
٠.٠٧
٠.٠٢
0

ریال
-

ریال
-

-

39,787,704

49,914,213

1.54

39,787,704

49,914,213

درصدبه
کلداراییها

درصد
٠.٠٠٣
0.003

-6سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
یادداشت

1395/11/07
ریال

سرمایهگذاریدرسپردهبانکی

6-1

٨،٤٧٤،٩٠٦،٧٨١،٤٨٨

سرمایهگذاریدرگواهیسپردهبانکی

6-2

٢٠٠،٢١٨،٨٠٠،٠٠٠
8,675,125,581,488

1394/11/07
ریال
١،٦٧٧،٩٦٧،٥٩٢،٠٢٤
1,677,967,592,024

-6-1سرمایهگذاریدرسپردههایبانکیبهشرحزیراست:
1395/11/07
نوعسپرده

تاریخ

تاریخ

سپردهگذاری

سررسید

سپرده های بانکی:

1394/11/07

نرخسود

مبلغ

متغیر

ریال

کوتاهمدتبانكایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

110,226

درصدازکل

مبلغ

داراییها

درصد
٠.٠٠

ریال

درصدازکل
داراییها

درصد

100,000

٠.٠٠

1,677,967,492,024

٨٩.٧٠

کوتاهمدتبانكایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

665,200,000

٠.٠١

کوتاهمدتبانكایرانزمین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

8,004,240,871,262

٦١.٤٥

-

-

کوتاهمدتبانكکارآفرین

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

100,000

٠.٠٠

-

-

کوتاهمدتبانكگردشگری

کوتاهمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

500,000

٠.٠٠

-

-

بلندمدتبانكگردشگری

بلندمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

70,000,000,000

٠.٥٤

-

-

بلندمدتبانكصادرات

بلندمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

100,000,000,000

٠.٧٧

-

-

بلندمدتبانكصادرات

بلندمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

100,000,000,000

٠.٧٧

-

-

بلندمدتبانكصادرات

بلندمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

100,000,000,000

٠.٧٧

-

-

بلندمدتبانكصادرات

بلندمدت

متغیر

بدونسررسید

متغیر

100,000,000,000

٠.٧٧

-

-

8,474,906,781,488

٦٥.٠٦

1,677,967,592,024

٨٩.٧٠

-6-2سرمایهگذاریدرگواهیسپردههایبانکیبهشرحزیراست:
1394/11/07

1395/11/07
تاریخسررسید
گواهی سپرده بانکی:
گواهیسپردهبانكکارآفرین

1395/12/05

نرخسود

مبلغاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

درصد

ریال

ریال

ریال

٢٠

درصدازکل

خالصارزشفروش

درصدازکل
داراییها
درصد

داراییها
درصد

ریال

٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

218,800,000

200,218,800,000

١.٥٤

-

-

200,000,000,000

218,800,000

200,218,800,000

1.54

-

-

٨

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن ماه 1395
-7سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساببهتفکیكبهشرحزیراست:
1395/11/07
ریال
3,561,551,394,094

1394/11/07
ریال
13,455,641,828

یادداشت

اوراقاجاره

7-2

129,031,996,986

173,059,674,605

اوراقمرابحه

7-3

324,876,456,095

گواهیسپردهبورسی

7-4

2,333,746,258

اوراقمشارکتبورسیوفرابورسی

7-1

4,017,793,593,433

186,515,316,433

-7-1سرمایهگذاریدراوراقمشارکتبورسیوفرابورسیبهشرحزیراست:
1395/11/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود
درصد

1394/11/07
درصدخالص

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

ریال

ریال

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

ارزشفروشبه
کلداراییها

درصد

ریال

درصد

اسنادخزانهاسالمی951225

1395/12/25

٢٠

211,942,000,000

-

288,707,815,282

٢.٢٢

-

-

اسنادخزانهاسالمی960502

1396/05/02

٢٠

470,823,000,000

-

424,825,982,282

٣.٢٦

-

-

اسنادخزانهاسالمی960523

1396/05/23

٢٠

469,755,000,000

-

418,498,115,432

٣.٢١

-

-

اسنادخزانهاسالمی960613

1396/06/13

٢٠

391,147,000,000

-

344,596,042,701

٢.٦٥

-

-

اسنادخزانهاسالمی960703

1396/07/03

٢٠

73,255,000,000

-

63,562,988,723

٠.٤٩

-

-

سلفکنستانترهسنگآهنگلگهر

1395/11/26

٢١

50,000,000,000

-

92,286,964,560

٠.٧١

-

-

سلفاورهپتروشیمیپردیس1

1395/12/24

٢١

4,002,000,000

-

35,919,841,357

٠.٢٨

-

-

سلفبنزینستارهخلیجفارس

1396/06/02

٢١

800,000,000,000

-

185,820,863,245

١.٤٣

-

-

سلفموازیاستانداردگندم

1396/06/24

٢١

1,210,000,000,000

-

1,081,042,487,786

٨.٣٠

-

-

سلفموازیبرقسنندجمپنا

1396/08/26

٢١

٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-

127,143,115,002

٠.٩٨

-

-

مشارکتس.ص.کارکناننفت

1398/10/30

٢١

1,879,000,000

7,177,307

1,934,477,921

٠.٠١

-

-

مشارکتشهرداریمشهد

1397/10/21

٢١

469,970,000,000

4,126,144,422

497,212,699,803

٣.٨٢

-

-

اوراقمشارکتگلگهر

-

-

-

-

-

-

10,518,483,829

0.56

سلفموازیاستانداردنفتکوره380

-

-

-

-

-

-

2,937,157,999

0.16

4,472,773,000,000

4,133,321,729

3,561,551,394,094

27.34

13,455,641,828

0.72

-7-2اوراقاجارهبهتفکیكناشربهشرحزیراست:
1395/11/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود
درصد

1394/11/07
درصدخالص

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

ریال

کلداراییها

درصد

ریال

درصد

هواپیماییماهان9903

1399/03/09

٢١

126,942,000,000

4,144,720,601

128,576,153,115

٠.٩٩

-

-

اجارهرایتلماهانه٢1درصد

1399/02/14

٢١

446,000,000

5,860,876

455,843,871

٠.٠٠

اجارهمپنا٣ماهه٢٠درصد

-

-

-

127,388,000,000

4,150,581,477

ریال

ارزشفروشبه

129,031,996,986

50,429,934,730

2.70

-

122,629,739,875

6.56

0.99

173,059,674,605

9.26

-7-3اوراقمرابحهبهتفکیكناشربهشرحزیراست:
1395/11/07
تاریخ

نرخ

سررسید

سود
درصد

1394/11/07
درصدخالص

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

ریال

ریال

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ریال

ارزشفروشبه
کلداراییها

درصد

ریال

درصد

مرابحهفوالدمبارکه970429

1397/04/29

٢٠

8,481,000,000

35,367,442

8,374,169,805

٠.٠٦

-

-

مرابحهگندم9707

1397/07/19

٢٠

300,000,000,000

16,734,486,290

316,502,286,290

٢.٤٣

-

-

308,481,000,000

16,769,853,732

324,876,456,095

2.49

-

-

تاریخ

نرخ

سررسید

سود

-7-4گواهیسپردهبورسیبهشرحزیراست:

درصد
گواهیسپردهعامگردشگری

درصدخالص

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

ریال

ریال

ریال

ارزشفروشبه

درصدخالص

خالصارزشفروش

کلداراییها

ارزشفروشبه
کلداراییها

درصد

ریال

درصد

2,328,000,000

7,548,130

2,333,746,258

0

-

-

2,328,000,000

7,548,130

2,333,746,258

0

-

-

٩

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-8حسابهای دریافتنی
حسابهایدریافتنیتجاریبهتفکیكبهشرحزیراست:

1395/11/07
تنزیلنشده

نرختنزیل

تنزیلشده

1394/11/07
تنزیلشده

ریال

درصد

ریال

ریال

سودسپردههایبانکیدریافتنی

131,282,772,711

سودسهامدریافتنی

2,000,000,000

10-18
25

133,282,772,711

130,983,230,542

6,033,941,013

2,000,000,000

96,944,347

132,983,230,542

6,130,885,360

-9سایر دارایی ها

سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجپشتیبانیونگهدارینرمافزارصندوقومخارجبرگزاریمجامعمیباشدکهتاتاریخخالصداراییها
مستهلكنشدهوبهعنوانداراییبهدورههایآتیمنتقلمیشود.مخارجنرمافزارجهتسالمالیمنتهیبه1395/11/07بودهکهبهصورت
روزانهمستهلكوهزینهآنشناساییمیگردد.ومخارجبرگزاریمجامعنیزتاپایانسالمالیمستهلكمیگردد.
سالمالیمنتهیبه1395/11/07
ماندهدرابتدایسال
ریال

مخارجاضافهشدهطیسال

ریال

استهالکطیسال
ریال

ماندهدرپایانسال
ریال

مخارجنرمافزار

-

720,511,908

720,511,908

-

مخارجبرگزاریمجامع

-

20,949,500

20,949,500

-

-

741,461,408

741,461,408

-

 -10موجودی نقد

موجودینقدصندوقدرتاریخخالصداراییهابهشرحزیراست:
1395/11/07

1394/11/07

ریال

ریال

جاریبانكایرانزمین

50,000,000

جاریبانكصادرات

10,000

50,000,000
-

50,010,000

١٠

50,000,000

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-11جاری کارگزاران

ماندهحسابجاریکارگزارانصرفاشاملماندهحسابکارگزاریآگاهبودهکهبهشرحزیرمیباشد:
سالمالیمنتهیبه1395/11/07
گردشبدهکار

گردشبستانکار

ماندهانتهایدوره

ریال

ریال

ریال

ریال

19,608,695,648

9,558,971,823,032

9,604,831,411,872

65,468,284,488

ماندهابتدایدوره
شرکتکارگزاریآکاه
 -12بدهی به ارکان صندوق

1395/11/07
مدیرصندوق
ضامن
متولی
حسابرس

ریال
4,630,472,350
2,637,727,871
81,120,963
160,282,480
7,509,603,664

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

 -13پیش دریافت سود سپرده بانکی

1395/11/07
حساببانكصادرات

35,709,679,152

1394/11/07
-

 -14بدهی به سرمایه گذاران

بدهیبهسرمایهگذارانمتشکلازاقالمزیراست:
1395/11/07

ریال
بابتدرخواستصدورواحدهایعادی
بابتواحدهایابطالشده
بابتتتمهواحدهایصادرشده

73,927,271,500
77,663,556,640
165,692,449
151,756,520,589

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

-15سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

سایرحسابهایپرداختنیوذخایردرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:

بدهیتأسیسونگهداری
بدهیمخارجنرمافزار
بدهیمخارجمجامع
ذخیرهتصفیه
مالیاتهایتکلیفیپرداختنی

1395/11/07
ریال
564,000,000
302,952,868
8,840,000
2,142,554,267
3,018,347,135

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

-16خالص دارایی ها

خالصداراییهادرتاریخترازنامهبهتفکیكواحدهایسرمایهگذاریعادیوممتازبهشرحذیلاست:
1395/11/07
ریال
تعداد
واحدهایسرمایهگذاریعادی
12,743,020,824,204
12,699,498
واحدهایسرمایهگذاریممتاز
20,068,542,590
20,000
12,763,089,366,794
12,719,498
١١

1394/11/07
ریال
تعداد
1,761,177,876,404
1,752,982
20,093,507,822
20,000
1,781,271,384,226
1,772,982

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-17سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان)فروشاوراقبهاداربهشرحزیراست:
یادداشت

سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07

1394/11/07

ریال
سود(زیان)حاصلازفروشسهاموحقنقدمشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیا
فرابورس

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

17-1
17-2

)(12,234,746,860

ریال
50,647,300

2,485,993,046
)(9,748,753,814

50,647,300

-17-1سود(زیان)حاصلازفروشسهاموحقتقدمسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحذیلمیباشد:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

تعداد

پتروشیمیجم

107,759,025

1394/11/07

بهایفروش

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

944,259,208,310

939,488,046,359

)(1,418,470,103

)(4,721,296,023

)(1,368,604,175

-

127,666,800,075

127,555,942,606

)(370,557,252

)(638,333,975

)(898,033,758

-

57,209,652,526

)(251,019,501

)(237,259,133

)(10,246,084,881

-

24,787,019,023

)(133,461,281

)(126,144,889

182,352,787

-

219,561,910

)(1,427,239

)(1,349,000

47,461,851

-

گروهپتروشیمیس.ایرانیان

101,123,217

گروهتوسعهملیایران

24,882,438

47,451,846,279

ارتباطاتسیار

721,330

25,228,977,980

پتروشیمیفجر

19,000

269,800,000

واسپاریملت

4,000

4,892,000

4,260,604

)(25,877

)(24,460

581,059

داروسازیکاسپین

3,000

54,900,000

49,914,213

)(280,534

)(274,499

4,430,754

480,000

910,807,330

858,449,856

)(4,653,977

)(4,553,994

43,149,503

انرژیامیدتابانهور

117,863,502
-

بانكپاسارگاد

-

-

-

-

-

-

)(47,548,041

پتروشیمیمبین

-

-

-

-

-

-

18,064,556

تجارتالکترونیكپارسیان

-

-

-

-

-

-

)(21,625,148

داروسازیفارابی

-

-

-

-

-

-

)(8,848,004

سیمانشاهرود

-

-

-

-

-

-

)(809,966

شرکتبهمنلیزینگ

-

-

-

-

-

-

11,040,971

شرکتبهمندیزل

-

-

-

-

-

-

31,309,424

توسعهصنایعسیمان

-

-

-

-

-

-

بانكپاسارگاد(حقتقدم)
تجارتالکترونیكپارسیان(حق

-

-

-

-

-

-

)(22,226,456

-

-

-

-

-

-

)(26,573,538

تقدم)

1,150,172,847,097 1,145,847,231,974

)(2,179,895,764

)(5,729,235,973

)(12,234,746,860

-17-2سود(زیان)ناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابشاملاقالمزیراست:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

تعداد

1394/11/07

بهایفروش

ارزشدفتری

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراقمشارکتگلگهر3ماهه%20

10,000

10,055,596,625

10,071,138,900

سلفموازیاستانداردنفتکوره380

2,340

3,119,687,064

2,937,157,999

سلفبنزینستارهخلیجفارس961

100,000

21,880,000,000

21,434,100,000

)(15,600,000

اوراقرهنیبانكمسکن970413

100,000

100,000,000,000

100,065,000,000

)(65,000,000

)(130,000,000

اجارهچوپار990212

36,101

36,101,000,000

36,101,000,000

)(27,942,174

)(27,942,174

-

اجارهمپنا٣ماهه٢٠درصد

240,000

240,048,567,489

239,951,680,013

)(15,600,000

81,287,476

-

)(7,783,024
-

)(23,325,299

-

182,529,065

-

430,300,000

-

اجارهرایتل20درصد

50,000

50,000,000,000

49,961,300,000

)(15,600,000

23,100,000

-

رایتلماهانه%21

24,554

26,524,573,976

24,554,000,000

)(20,529,998

1,950,043,978

-

487,729,425,154

485,075,376,912

)(168,055,196

2,485,993,046

-

-18سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سودوزیانتحققنیافتهاوراقبهاداربهشرحزیراست:
یادداشت

سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07

1394/11/07

ریال

ریال

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

18-1

()16,274,303,285

10,126,509

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراق

18-2

-

40,267,633

)(16,274,303,285

50,394,142
١٢

-

50,647,300

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-18-1سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

سود(زیان)تحققنیافته

1394/11/07
سود(زیان)تحقق

ریال

ریال

نگهداری
ریال

نیافتهنگهداری
ریال

مخابرات

69,388,631,253

67,950,711,866

)(367,065,859

)(346,943,156

723,910,371

-

ابزارپزشکی،اپتیکیواندازهگیری

26,076,057,000

37,297,534,365

)(137,942,342

)(130,380,285

)(11,489,799,992

-

30,371,893,500

)(160,300,225

)(151,512,500

)(381,206,225

-

24,122,668,793

)(126,769,560

)(119,820,000

)(405,258,353

-

19,384,090,000

20,083,634,390

)(102,541,836

)(96,920,450

)(899,006,676

-

سرمایهگذاریها

11,249,000,000

11,043,411,400

)(59,507,210

)(56,245,000

89,836,390

-

شرکتهایچندرشتهایصنعتی

10,105,172,224

12,958,494,338

)(53,456,361

)(50,525,861

)(2,957,304,336

-

استخراجکانههایفلزی

9,350,000,000

9,701,923,300

)(49,461,500

)(46,750,000

)(448,134,800

-

محصوالتشیمیایی

2,863,963,565

3,341,885,869

)(15,150,367

)(14,319,818

)(507,392,489

-

محصوالتغذاییوآشامیدنیبهجزقندوشکر

1,600,830

1,531,821

)(8,180

)(8,004

52,825

-

-

-

-

-

-

10,126,509

202,685,014,872

216,873,689,642

)(1,072,203,441

)(1,013,425,074

)(16,274,303,285

10,126,509

ارزشبازار
ریال

اوراق سهام:

فلزاتاساسی

30,302,500,000

عرضهبرق،گاز،بخاروآبگرم

23,964,000,000

الستیكوپالستیك

داروسازیکاسپین

کارمزد

ارزشدفتری
ریال

مالیات

-18-2سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقمشارکت
تعداد

ارزشبازاریاقیمت
تعدیلشده

-

ارزشدفتری

کارمزد

سود(زیان)تحقق

سود(زیان)تحققنیافته

نیافتهنگهداری

نگهداری
ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مشارکتگلگهر

-

-

-

-

-

)(142,829,365

سلفنفتکوره

-

-

-

-

-

438,096,998

اجارهمپنا

-

-

-

-

-

)(180,000,000

رایتل

-

-

-

-

-

)(75,000,000

-

-

-

-

40,267,633

١٣

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-19سود سهام
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

نامشرکت

تاریخ

تعدادسهاممتعلقه

سودمتعلق

تشکیلمجمع

درزمانمجمع

بههرسهم

ریال

ریال

ریال

1394/11/07

جمعدرآمدسودسهام

هزینهتنزیل

ریال

ریال

خالصدرآمد

خالصدرآمد

سودسهام

سودسهام

ریال

ریال

پتروشیمیجم

1395/04/28

65,000,000

1,500

97,500,000,000

-

97,500,000,000

-

گروهتوسعهملیایران

1395/04/27

30,000,000

550

16,500,000,000

-

16,500,000,000

-

گروهپتروشیمیس.ایرانیان

1395/06/20

80,000,000

25

2,000,000,000

-

2,000,000,000

-

پتروشیمیفجر

1395/03/17

19,000

1,000

19,000,000

-

19,000,000

-

بانكپاسارگاد

-

-

-

-

-

-

96,560,847

سیمانشاهرود

-

-

-

-

-

-

383,500

116,019,000,000

-

116,019,000,000

96,944,347

-20سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابشاملسوداوراقمشارکت،اوراقاجارهواوراقرهنیوسپردهبانکیبهشرحزیرتفکیكمیشود:

یادداشت

سوداوراقمشارکت

20-1

سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07
ریال

1394/11/07
ریال

306,047,721,657

2,826,154,927

سوداوراقاجاره

36,028,601,915

2,627,914,174

سوداوراقمرابحه

23,243,556,094

گواهیسپردهبورسی
سودسپردهوگواهیسپردهبانکی

166,577,868
20-2

-

1,508,606,667,926

32,924,046,098

1,874,093,125,460

38,378,115,199

14

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-20-1سوداوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

تاریخ
سرمایهگذاری

تاریخسررسید

مبلغاسمی
ریال

اوراق مشارکت :

1394/11/07

نرخسود

خالصسود

درصد

ریال

خالصسود
ریال
-

اسنادخزانهاسالمی951225

متغیر

1395/12/25

296,867,000,000

20

15,190,482,052

اسنادخزانهاسالمی960502

متغیر

1396/05/02

470,823,000,000

20

12,420,061,524

-

اسنادخزانهاسالمی960523

متغیر

1396/05/23

469,755,000,000

20

11,745,957,399

-

اسنادخزانهاسالمی960613

متغیر

1396/06/13

391,147,000,000

20

8,782,725,645

-

اسنادخزانهاسالمی960703

متغیر

1396/07/03

73,255,000,000

20

1,389,106,976

-

سلفکنستانترهسنگآهنگلگهر

متغیر

1395/11/26

50,000,000,000

21

17,482,696,060

-

سلفاورهپتروشیمیپردیس1

متغیر

1395/12/24

4,002,000,000

21

2,498,946,809

-

سلفبنزینستارهخلیجفارس961

متغیر

1396/06/02

800,000,000,000

21

14,348,063,245

-

سلفموازیاستانداردگندم

متغیر

1395/12/24

1,211,300,000,000

21

78,195,730,962

-

سلفموازیبرقسنندجمپنا

متغیر

1396/08/26

320,000,000,000

21

4,793,553,675

-

مشارکتس.ص.کارکناننفت3ماهه%21

متغیر

1398/10/30

1,879,000,000

21

94,492,798

-

مشارکتشهرداریمشهد-1394آرمان

متغیر

1397/10/21

469,970,000,000

21

42,994,012,698

-

اسنادخزانهاسالمی950621

-

سررسیدشده

-

-

7,742,592,519

-

اسنادخزانهاسالمی950721

-

سررسیدشده

-

-

52,509,003,992

-

اسنادخزانهاسالمی950909

-

سررسیدشده

-

-

15,487,544,006

-

اسنادخزانهاسالمی950821

-

سررسیدشده

-

-

19,962,644,591

-

اوراقمشارکتگلگهر3ماهه%20

-

فروختهشده

-

-

98,137,599

اوراقرهنیبانكمسکن

-

فروختهشده

-

-

311,969,107
306,047,721,657

4,558,998,000,000

2,826,154,927
-

2,826,154,927

اوراق اجاره:

اجارهرایتل21درصد

95/02/14

1399/02/14

25,000,000,000

21

2,097,862,646

-

هواپیماییماهان9903

95/03/09

1399/03/09

126,942,000,000

21

15,035,898,675

-

اجارهمپنا

-

سررسیدشده

-

-

10,142,742,496

اجارهچوپار990212

-

فروختهشده

-

-

5,544,169,429

اجارهرایتل20درصد

-

فروختهشده

-

-

3,207,928,669

554,369,259

36,028,601,915

2,627,914,174

مرابحهفوالدمبارکه970429

1395/05/02

1397/04/29

8,481,000,000

مرابحهگندم9707

1395/07/19

1397/07/19

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

متغیر

1395/12/01

151,942,000,000

2,073,544,915
-

اوراق مرابحه:

20

741,269,804

-

20

22,502,286,290

-

23,243,556,094

-

166,577,868

-

166,577,868

-

308,481,000,000
گواهی سپرده بورسی:
گواهیسپردهعامگردشگری

2,328,000,000

20

2,328,000,000

-20-2سودسپردبانکیوگواهیسپردهبانکیبهشرحزیرمیباشد:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

تاریخ
سرمایهگذاری

تاریخسررسید

مبلغاسمی

نرخسود

مبلغسود

هزینهتنزیل

خالصدرآمدسودسهام

خالصسود

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

درصد

کوتاهمدتبانكایرانزمین()102

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

78,997,400

سپرده بانکی:

1394/11/07

-

78,997,400

1,510,432,825

کوتاهمدتبانكایرانزمین()190-1

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

258,832,692,849

)(63,425

258,832,629,424

کوتاهمدتبانكایرانزمین()190-2

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

1,192,072,646,141

)(293,865,514

1,191,778,780,627

-

کوتاهمدتبانكکارآفرین

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

41,993,506

)(17,090

41,976,416

-

کوتاهمدتبانكگردشگری

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

12,624,773

)(1,394

12,623,379

-

31,413,613,273

بلندمدتبانكگردشگری

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

6,877,260,262

)(5,594,746

6,871,665,516

-

بلندمدتبانكصادرات

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

7,347,945,132

-

7,347,945,132

-

بلندمدتبانكصادرات

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

7,298,630,064

-

7,298,630,064

-

بلندمدتبانكصادرات

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

7,002,739,656

-

7,002,739,656

-

بلندمدتبانكصادرات

متغیر

بدونسررسید

متغیر

متغیر

6,608,219,112

-

6,608,219,112

-

گواهیسپردهبانكکارآفرین

متغیر

1395/12/05

٢٠

٢٢،٧٣٢،٤٦١،٢٠٠

-

٢٢،٧٣٢،٤٦١،٢٠٠

-

گواهی سپرده بانکی:

200,000,000,000

1,508,906,210,095

15

)(299,542,169

1,508,606,667,926

32,924,046,098

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-21سایر درآمدها
سایردرآمدها،شاملدرآمدمالیناشیازتفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیدرآمدسودسهاموسودسپردههایبانکیاستکهدر
سالقبلطییادداشت18-19ازدرآمدسودسهاموسودسپردهایبانکیکسرشدهوطیسالمالیجاریتحققیافتهاست.جزئیاتدرآمد
مذکوربهشرحزیراست:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه1395/11/07

ارزشتنزیلشده

ارزشاسمی

1394/11/07

تفاوتارزشاسمیو

تفاوتارزشاسمیو

تنزیلشده

تنزیلشده

سودسهام

ریال
96,944,347

ریال
100,383,500

ریال
3,439,153

سپردهبانکی

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
607,428
3,430,103

-22هزینه کارمزد ارکان
هزینهکارمزدارکانبهشرحزیراست:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07

مدیرصندوق
متولی
ضامن
حسابرس

هزینه
ریال
17,738,134,424
265,840,133
2,634,665,954
100,000,000
20,738,640,511

جمعکل
ریال
18,444,455,958
274,453,627
2,637,727,871
103,062,496
21,459,699,952

مالیاتبرارزشافزوده

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

1394/11/07

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

-23سایر هزینه ها
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07

هزینه
ریال
هزینهتصفیه
هزینهنرمافزار
هزینهبرگزاریمجامع
هزینهکارمزدبانکی
هزینهتاسیس

1,941,996,281
661,020,037
20,949,500
4,540,080
2,628,505,898

جمعکل
ریال

مالیاتبرارزشافزوده

ریال

1,977,268,444
720,511,800
20,949,500
4,540,080
2,723,269,824

35,272,163
59,491,763
94,763,926

16

1394/11/07

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

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن 1395
-24تقسیم سود
سودمحققشدهبراساستغییرارزشNAV

تاریختقسیمسود

تعدادواحدمشمول

کلمبلغ

بهازایهرواحد

تقسیمسود

ریال

ریال

1394/11/30
1394/12/29
1395/01/31
1395/02/31
1395/03/31

2,647,202
4,808,076
5,184,581
7,226,076
9,930,136
11,232,790

19,180
15,111
21,161
17,978
17,652
17,010

50,773,334,360
72,654,836,436
109,710,918,541
129,910,394,328
175,286,760,672
191,069,757,900

1395/05/31

12,629,873

16,711

211,057,807,703

1395/06/31

12,583,450

16,988

213,767,648,600

1395/07/30

12,853,978

16,241

208,761,456,698

1395/08/30

12,958,560

16,452

213,194,229,120

1395/09/30

13,192,488

16,445

216,950,465,160

1395/10/30

13,020,595

16,450

214,188,787,750

1395/04/31

2,007,326,397,268

 -25تعدیالت
خالصتعدیالتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریبهشرحزیراست:
سالمالیمنتهیبه

سالمالیمنتهیبه

1395/11/07
ریال

1394/11/07
ریال

تفاوت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

177,545,668,329

17,482,158,268

تفاوت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

)(74,919,480,491

)(1,173,317,397

102,626,187,838

16,308,840,871

-26تعهدات و بدهی های احتمالی
درتاریخخالصداراییها،صندوقهیچگونهبدهیاحتمالیندارد.

-27سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمایهگذاریارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوقبهشرحجدولزیرمیباشد:
1394/11/07

1395/11/07
اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

ضامنصندوق

بانكایرانزمین

ضامنصندوق

ممتاز

مدیرصندوق

کارگزاریآگاه

مدیروکارگزارصندوق

ممتاز

گروهمدیرانسرمایهگذاری

مصطفیبیاتی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

100

گروهمدیرانسرمایهگذاری

شهرامپیرانی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

102

0.00

گروهمدیرانسرمایهگذاری

علیرضاکرمی

مدیرانسرمایهگذاری

عادی

100

0.00

100

20,302

0.16

20,302

نوع
واحدهایسرمایهگذاری

17

درصد

تعدادواحدهای

درصد

تملك

سرمایهگذاری

تملك

19,000

0.15

19,000

1.07

1,000

0.01

1,000

0.06

0.00

100

0.01

102

0.01
0.01
1.15

تعدادواحدهایسرمایهگذاری

صندوق سرمایهگذاری بانک ایران زمین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  7بهمن ماه 1395
-28معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنهاطیدورهمالیموردگزارشبهشرحزیرمیباشد:

طرفمعامله

نوعوابستگی

ماندهطلب

شرحمعامله
موضوعمعامله

ارزشمعامله تاریخمعامله
میلیونریال

سودسپرده

1395/11/07
میلیونریال

بانكایرانزمین

ضامنصندوق

بانكایرانزمین

ضامنصندوق

کارمزدارکان

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

خریدوفروشاوراقبهادار

5,547

کارگزاریآگاه

مدیرصندوق

کارمزدارکان

18,444

طیدوره

مشاورسرمایهگذاریمشاورنیکیکستر

متولیصندوق

کارمزدارکان

274

طیدوره

حسابکوتاهمدت

(بدهی)در

طیدوره

115,270

2,638

طیدوره

)(2,065

طیدوره

)(4,787
)(71

1,450,984

)(1,879

 -29رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی ها
رویدادهاییکهدردورهبعدازتاریخخالصداراییهاتاتاریختصویبصورتهایمالیاتفاقافتادهومستلزمتعدیلاقالمصورتهایمالیو
یاافشادریادداشتهایهمراهبودهوجودنداشتهاست.
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