صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو
صورتهای مالی

سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیر ماه 1390

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت های مالی
برای سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیر ماه 1390

با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مربوط به سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیر ماه  1390که در اجرای مفاد بند 7
ماده  57اساسنامه صندوق بر اساس سوابق  ،مدارک واطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

 صورت خالص داراییها

2

 صورت سود و زیان

3

 صورت گردش خالص دارایی ها

4

 یادداشتهای توضیحی :
الف .اطالعات کلی صندوق

5

ب .مبنای تهیه صورت های مالی

5

پ .خالصه اهم رویههای حسابداری

6-7

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

8-20

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار در رابطه
با صندوق های سرمایه گذاری مشترک تهیه گردیده است  .مدیریت صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو بر این باور است
که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن ومنصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق،در برگیرنده همه اطالعات مربوط
به صندوق  ،هماهنگ باواقعیتهای موجود واثرات آنها درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نموده
می باشد و به نحو درست وبه گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند .
صورتهای مالی در تاریخ  1390/00/00به تایید مدیر صندوق رسیده است.

نماینده

ارکان صندوق

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی)

ضامن صندوق

بانک کشاورزی

1

امضا

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت خالص داراییها
در تاریخ  30تیرماه ماه 1390

دارایی ها

یادداشت

1390/04/30

ریال
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

5

350,073,718,824

سرمایهگذاری درسایر اوراق بهاداربادرآمد ثابت یا علی الحساب

6

92,786,291,145

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

7

10,000,479,178

حسابهای دریافتنی

8

10,484,049,945

سایرداراییها

9

328,353,974

موجودی نقد

10

3,927,949,017

جمع داراییها

467,600,842,083

بدهی ها
جاری کارگزاران

11

2,557,195,684

بدهی به ارکان صندوق

12

3,330,335,922

بدهی به سرمایه گذاران

13

689,555,897

سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

14

606,530,487

جمع بدهیها

7,183,617,990

خالص داراییها

460,417,224,093

تعداد واحدهای سرمایهگذاری

472,560

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

974,304

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

2

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت سود و زیان
برای سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیر ماه 1390
یادداشت

1390/04/30

ریال
درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

16

()7,472,378,949

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

17

()27,474,584,718

سود سهام

18

18,752,435,561

سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

19

5,895,185,340

جمع درآمدها

()10,299,342,766

هزینهها:
هزینه کارمزد ارکان

20

3,118,774,442

سایر هزینهها

21

483,048,578

جمع هزینهها

3,601,823,020

سود (زیان) خالص

()13,901,165,786

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره براساس NAV

-3%

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
3

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو
صورت گردش خالص داراییها
برای سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیرماه 1390

1390/04/30

یادداشت
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

ریال

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

517,774

517,774,000,000

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

()45,214

()45,214,000,000
()13,901,165,786

سود(زیان)خالص

22

تعدیالت

1,758,389,879
472,560

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)درپایان دوره

460,417,224,093

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.
4
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 -5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

1390/04/30

صنعت

فرابورس

بانکها و موسسات اعتباری

نام شرکت سرمایهپذیر

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصدبه کل دارییها

ریال

ریال

درصد

ارتباطات سیار ایران

41,159,626,200

50,574,634,448

8.80%

پتروشیمی پردیس

70,462,330,531

64,382,484,764

15.07%

111,621,956,731

114,957,119,212

23.87%

بانک سینا

627,327,685

626,697,776

0.13%

بانک ملت

43,283,779,198

43,738,788,749

9.26%

بانک تجارت

2,334,400,370

2,276,937,202

0.50%

بانک صادرات ایران

15,449,373,100

16,323,819,372

3.30%

61,694,880,353

62,966,243,099

13.19%

شرکت ملی صنایع مس ایران

2,620,535,800

3,091,087,274

0.56%

حق تقدم شرکت ملی صنایع مس ایران

2,880,725,318

2,893,607,667

0.62%

فوالد مبارکه اصفهان
فوالد خوزستان
کالسیمین
فوالد آلیاژی ایران

25,654,962,389
16,139,094,566
6,945,154,898
5,680,895,811
59,921,368,782

23,877,290,893
17,924,750,757
7,065,998,226
7,240,702,287
62,093,437,104

5.49%
3.45%
1.49%
1.21%
12.82%

استخراج کانه های فلزی

معدنی و صنعتی چادر ملو
سنگ آهن گل گهر
حق تقدم سنگ آهن گل گهر

6,298,142,555
23,963,269,049
22,504,397,774
52,765,809,378

7,721,329,871
29,980,888,030
20,450,844,574
58,153,062,475

1.35%
5.12%
4.81%
11.28%

مخابرات

مخابرات ایران

43,990,743,883
43,990,743,883

53,659,911,232
53,659,911,232

9.41%
9.41%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

حق تقدم سرمایه گذاری امید
حق تقدم سرمایه گذاری غدیر

7,046,735,200
1,376,947,867
8,423,683,067

7,120,000,000
1,438,688,437
8,558,688,437

1.51%
0.29%
1.80%

فلزات اساسی

8
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1390/04/30

صنعت

خودرو و ساخت قطعات

نام شرکت سرمایهپذیر

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

درصدبه کل دارییها

ریال

ریال

درصد

پارس خودرو

3,261,504,811

4,863,058,524

0.70%

گروه بهمن

3,650,446,670

5,953,955,488

0.78%

6,911,951,481

10,817,014,012

1.48%

402,887,366

748,148,008

0.09%

3,604,489,427

4,854,027,810

0.77%

4,007,376,793

5,602,175,818

0.86%

735,948,356

740,652,162

0.16%

735,948,356

740,652,162

0.16%

350,073,718,824

377,548,303,551

74.87%

خدمات فنی و مهندسی

حق تقدم مدیریت پروژه های نیروگاهی
ایران
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

خدمات انفورماتیک

9
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 -6سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به شرح زیر است:

خالص
تاریخ
ایمیدرو

سررسید

نرخ سود

1392/11/14

16

درصد از

مبلغ

سود

ارزش

کل

اسمی

متعلقه

فروش

دارایی ها

89,810,000,000
89,810,000,000

3,075,074,457
3,075,074,457
)(98,783,312
2,976,291,145

ذخیره برگشت سود اوراق مشارکت

89,810,000,000

92,885,074,457
92,885,074,457

19.86%

92,786,291,145

19.84%

 -7سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی
1390/04/30

یادداشت
سرمایه گذاری در سپرده بانکی

6-1

0

سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

6-2

10,000,479,178
10,000,479,178

 -6-2سرمایه گذاری در گواهی سپرده های بانکی به شرح زیر است:
خالص
تاریخ
سررسید

نرخ سود

مبلغ

سود

ارزش

کل

اسمی

متعلقه

فروش

دارایی ها

گواهی سپرده بانکی:
گواهی سپرده بانک کشاورزی

1390/08/18

15

10,007,260,000

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق گواهی

10,007,260,000
ذخیره برگشت سود گواهی بانکی

10,007,260,000

10

درصد از

54,052,504
)(15,000,000
39,052,504
)(45,833,326
)(6,780,822

10,061,312,504
10,061,312,504
10,000,479,178
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 -8حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:
1390/04/30

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

مبلغ تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

سود سهام دریافتنی

11,282,819,930

20

()815,368,729

10,467,451,201

سود دریافتنی سپردههای بانکی

16,604,387

20

()5,643

16,598,744

()815,374,372

10,484,049,945

11,299,424,317

 -9سایرداراییها

سـایر داراییها شامـل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع وآبونمان نرم افـزار صـندوق میباشد که تا تاریـخ تـرازنامـه
مستهلک نشده وبه عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  37اساسنامه  ،مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صندوق یا
ظرف مدت 5سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده ومخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای
صندوق پرداخت وظرف مدت یکسال یا تاپایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد  ،به طور روزانه مستهلک می شود  .در این صندوق
مدت زمان استهالک مخارج تاسیس  5سال می باشد .
1390/04/30

مانده در ابتدای سال
ریال

مخارج تأسیس وآبونمان

0
0

مخارج اضافه شده طی سال
ریال

403,580,000
403,580,000

11

استهالک سال مالی
ریال

()75,226,026
()75,226,026

مانده درپایان سال مالی
ریال

328,353,974
328,353,974

گذاری مشترک پیشرو یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیرماه 1390
صندوق
سرمایهنقد
موجودی
-10

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1390/04/30

ریال
بانک کشاورزی شعبه قائم مقام فراهانی 710500

404,816,454

بانک ملت شعبه هفت تیر ـ 3300090000

3,518,191,772

بانک ملت شعبه هفت تیر 32785369/27

4,940,791
3,927,949,017

 -11جاری کارگزاران
مانده سرفصل جاری کارگزاران به مبلغ 2.557.195.684ریال مربوط به شرکت کارگزاری مفید ودر ارتباط
با خرید و فروش سهام وحق تقدم می باشد.
 -12بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1390/04/30

ریال
مدیر

1,971,939,642

متولی

87,898,299

ضامن

1,250,771,961

حسابرس

19,726,020

جمع

3,330,335,922

12
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-13بدهی به سرمایه گذاران

بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است :
1390/04/30

ریال
بابت درخواست صدور

689,555,897
689,555,897

-14سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی وذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:
1390/04/30

واریز نامشخص

ریال
410,566,120

ذخیره تصفیه

175,671,652

ذخیره هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام

20,292,715
606,530,487

 -15خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:

1390/04/30

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

471,560

459,442,919,827

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1,000

974,304,266

جمع

472,560

460,417,224,093
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 -16سود (زیان) فروش اوراق بهادار
یادداشت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

16-1
16-2

1390/04/30

ریال
()7,472,378,949
0
()7,472,378,949
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 -16-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
1390/04/30

ردیف

سهام

1

ایران خودرو

2

بانک صادرات ایران

3

پارس خودرو

4

پتروشیمی پردیس

5

پتروشیمی خارک

6

پتروشیمی شازند

7

پست بانک ایران

8

زامیاد

9

سایپا

10

سرمایه گذاری بازنشستگی

11

سرمایه گذاری پتروشیمی

12

سرمایه گذاری رنا

13

سرمایه گذاری سایپا

14

سرمایه گذاری غدیر

15

شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه

16

فوالد مبارکه اصفهان

17

کالسیمین

18

گروه بهمن

19

گل گهر

20

مپنا

تعداد

677,798
1,104,300
929,119
419,503
100,000
1,274,587
850,000
4,108,596
2,576,852
994,526
1,150,000
1,200,000
5,630,686
5,093,322
72,123
3,290,189
150,782
6,303,602
506,401
1,631,222

جمع

بهای فروش
ریال

ارزش دفتری
ریال

3,149,912,902
1,865,246,988
1,040,979,802
10,389,634,125
1,684,100,000
6,284,677,305
5,935,517,722
11,723,402,044
7,230,326,213
2,656,633,791
1,213,250,000
3,154,762,221
19,721,497,836
21,487,154,738
688,571,713
9,832,237,472
1,553,570,748
15,431,237,769
3,229,081,005
5,373,050,507

()3,049,249,323
()1,802,639,378
()1,499,989,062
()9,311,614,624
()1,567,631,842
()7,404,901,878
()5,474,979,701
()13,197,745,232
()8,668,046,030
()2,530,909,444
()1,124,790,036
()3,170,132,325
()19,278,577,795
()20,316,668,402
()627,654,732
()9,169,347,437
()1,529,143,843
()19,516,634,192
()3,986,772,601
()6,516,564,799

()16,663,042
()9,867,142
()5,506,788
()53,091,034
()8,908,887
()33,245,931
()31,398,885
()62,036,639
()38,248,438
()14,053,588
()6,418,092
()16,688,677
()104,326,734
()113,667,036
()3,518,609
()52,012,542
()8,218,397
()81,631,250
()17,081,838
()28,423,400

()15,749,565
()9,326,234
()5,204,897
()51,948,170
()8,420,499
()31,423,388
()29,677,587
()58,617,007
()36,151,632
()13,283,169
()6,066,250
()15,773,811
()98,607,496
()107,435,774
()3,442,860
()49,161,186
()7,767,856
()77,156,189
()16,145,403
()26,865,252

68,250,972
43,414,234
()469,720,945
972,980,297
99,138,772
()1,184,893,892
399,461,549
()1,594,996,834
()1,512,119,887
98,387,590
75,975,622
()47,832,592
239,985,811
949,383,526
53,955,512
561,716,307
8,440,652
()4,244,183,862
()790,918,837
()1,198,802,944

133,644,844,901

()139,743,992,676

()705,006,949

()668,224,225

()7,472,378,949

 -17سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

1390/04/30

ریال
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

کارمزد
ریال

مالیات
ریال

سود (زیان) فروش
ریال

()27,474,584,718
()27,474,584,718
15
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 -18سود سهام
1390/04/30
نام شرکت

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه در

سود متعلق به هر

زمان مجمع

سهم

جمع درآمد سود سهام-ریال

زامیاد

1390/04/06

14

520

7,280

مخابرات ایران

1390/02/18

6,792,607

430

2,920,821,010

هزینه تنزیل-ریال

()670
0

خالص درآمد سود سهام-
ریال

6,610
2,920,821,010

شرکت ملی صنایع مس ایران

1390/04/12

400,000

2,250

900,000,000

()21,657,754

878,342,246

پارس خودرو
گروه بهمن

1390/04/16
1390/04/25

3,287,450
2,323,045

59
580

193,959,550
1,347,366,100

()6,670,567
()120,348,569

187,288,983
1,227,017,531

معدنی و صنعتی چادر ملو

1390/03/08

892,803

600

535,681,800

0

535,681,800

سنگ آهن گل گهر

1390/03/31

4,314,582

1,400

6,040,414,800

()511,950,903

5,528,463,897

فوالد خوزستان

1390/03/31

2,062,858

900

1,856,572,200

()119,011,038

1,737,561,162

پتروشیمی اراک

1390/02/21

1,274,587

650

828,481,550

بانک صادرات ایران

1390/04/25

10,000,000

34

340,000,000

ارتباطات سیار ایران

1390/02/06

800,000

5,000

4,000,000,000

فوالد آلیاژی ایران

1390/04/15

1,860,000

325

16

604,500,000
19,567,804,290

0
()10,647,558
0
()25,081,670
()815,368,729

828,481,550
329,352,442
4,000,000,000
579,418,330
18,752,435,561
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-19سوداوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت وسود سپرده بانکی به شرح ذیل می باشد:
یادداشت
19-1
19-2

سود اوراق مشارکت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی بانکی

1389/02/25
ریال

1390/02/25
ریال
5,041,683,471
853,501,869

0
0

5,895,185,340

0

 -19-1سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:
1390/04/30
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

1388/11/14
1388/11/27

1392/11/14
1392/11/27

مبلغ اسمی هر برگ نرخ سود
ریال

ایمیدرو
شهرداری اصفهان

1,000,000
1,000,000

درصد

16
16

 -19-2سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:

ریال

ریال

ریال

4,912,679,988
129,003,483

4,912,679,988
129,003,483
5,041,683,471

0

1390/04/30
تاریخ سررسید

تاریخ سرمایه گذاری

سپرده بانکی:
سود سپرده بانک کشاورزی
سود سپرده بانک ملت
سود سپرده بانک ملت

سود

هزینه تنزیل

سود خالص

نرخ سود
درصد
6
6
6

1390/01/23
1390/01/23
1390/01/18

سود

هزینه تنزیل
ریال

ریال
147,802,999
642,773,493
32,097,694

()5,643

822,674,186

()5,643

سود
ریال
147,802,999
642,773,493
32,092,051
822,668,543

گواهی سپرده بانکی:

بانک کشاورزی ایران

1389/04/20

1390/08/18

سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق گواهی

15

45,833,326

45,833,326
()15,000,000
30,833,326

17

()15,000,000
0

30,833,326
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 -20هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :
1390/04/30
ریال
مدیر صندوق

1,760,378,162

متولی

87,898,299

ضامن

1,250,771,961

حسابرس

19,726,020
3,118,774,442

 -21سایر هزینهها

1390/04/30
ریال
هزینه تصفیه

175,671,652

هزینه تاسیس

27,528,465

هزینه نگهداری اوراق بهادار

29,569,298

هزینه آبونمان

47,697,561

هزینه برگشت سود گواهی بانکی

45,833,326

هزینه برگشت سود اوراق مشارکت

156,733,994

هزینه کارمزد بانکی

14,282
483,048,578

18

صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی برای سه ماهه منتهی به تاریخ  30تیرماه 1390

 -22تعدیالت

1390/04/30
ریال
تعدیالت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

()215,364,215

تعدیالت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

1,973,754,094
1,758,389,879

 -23تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -24سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

1390/04/30
نام
شرکت کارگزاری مفید

نوع وابستگی

نوع واحدهای سرمایه گذاری

سهام ممتاز

مدیر صندوق

19

تعداد واحدهای سرمایه
گذاری

درصد تملک

9,000

90.0%

9,000

90%
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 -25معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله
شرکت کارگزاری مفید

موضوع معامله

نوع وابستگی

خرید و فروش سهام

مدیر صندوق

ارزش معامله-ریال
1,326,720,498,696

مانده طلب (بدهی )-
ریال
2,557,195,684

 -26رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ،رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشا در
یادداشتهای همراه باشد ،رخ نداده است.
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