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ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺸﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ  30دﻳﻤﺎه  1390ﻛﻪ در
اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ  7ﻣﺎده  57اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻮاﺑﻖ  ،ﻣﺪارك و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﺪوق ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻪ
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ت .ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﻼم ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺎﻳﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ
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اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق
ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﭘﻴﺸﺮو ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي
ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮي روﺷﻦ و ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ از وﺿﻌﻴﺖ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻟﻲ ﺻﻨﺪوق در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق  ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ درآﻳﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻘﻮل در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ درﺳﺖ و
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﻲ در اﻳﻦ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﻓﺸﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ .
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ  1390/12/01ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ارﻛﺎن ﺻﻨﺪوق
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ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ

ﻣﺪﻳﺮ ﺻﻨﺪوق

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎر ﮔﺰاري ﻣﻔﻴﺪ

ﻣﺘﻮﻟﻲ ﺻﻨﺪوق

ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣﺘﻴﻦ ﺧﺮدﻣﻨﺪ

ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻨﺪوق

ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزي

)(1

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه

اﻣﻀﺎء

صندوق سرمایه گذاری مشترک"پیشرو"
صورت خالص داراییها
در تاریخ  30دیماه 1390
یادداشت

دارایی ها

1390/10/30
ریال

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم

5

167,870,131,504

سرمایهگذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

6

14,698,319,650

حسابهایدریافتنی

7

1,370,080,969

سایرداراییها

8

180,328,568

موجودینقد

9

2,331,407,598
186,450,268,289

جمعداراییها

بدهی ها
جاریکارگزاران

10

1,575,094,386

بدهیبهارکانصندوق

11

5,733,227,657

بدهیبهسرمایهگذاران

12

1,527,540,273

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر

13

725,379,269

جمعبدهیها

9,561,241,585

14

خالص داراییها

176,889,026,704

تعدادواحدهایسرمایهگذاری

177,009

خالصداراییهایهرواحدسرمایهگذاری

999,322

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.
)(2

صندوق سرمایه گذاری مشترک"پیشرو"
صورت سود وزیان
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دیماه 1390

یادداشت

1390/10/30
ریال

درآمدها:
سود(زیان)فروشاوراقبهادار

15

()15,046,406,257

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

16

()8,290,120,542

سودسهام

17

23,973,980,953

18

8,373,089,641

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب
جمعدرآمدها

9,010,543,795

هزینهها:
هزینهکارمزدارکان

19

8,271,092,810

سایرهزینهها

20

880,855,874

جمعهزینهها

9,151,948,684

سود(زیان)خالص

()141,404,889

بازدهسرمایهگذاریدرپایاندورهبراساسNAV

)(0.068

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

1,000,000

صندوق سرمایه گذاری مشترک"پیشرو"
صورت گردش خالص داراییها
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دیماه 1390

1390/10/30

یادداشت
تعدادواحدهای
سرمایهگذاری

ریال

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

557,508

557,508,000,000

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

()380,499

()380,499,000,000
()141,404,889

سود(زیان)خالص

21

تعدیالت

21,431,615
177,009

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)درپایان دوره

ازگردش
ازتراز

176,889,026,726

0

یادداشتهایتوضیحیهمراه،بخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.
)(4

999,322
999,322

صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشزو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای نه ماهه منتهی به تاریخ  03دیماه 0033

-1اطالعات کلی صٌذٍق
 -1-1تاسیخچِ فعالیت
غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هطتطن پ٘ططٍ وِ غٌسٍلٖ زض اًساظُ تعضي است وِ زض تاضٗد  1390/01/16تحت ضواضُ ً 10851عز ساظهاى
تَضس ٍ اٍضاق تْازاض ٍ زض تاضٗد  1390/01/31تِ ضواضُ ً 27323عز ساظهاى ثثت ضطوتْا تِ ثثت ضس٘سُ استّ .سف اظ تطى٘ل اٗي
غٌسٍق ،جوغآٍضٕ سطهاِٗ اظ سطهاِٗگصاضاى ٍ تطى٘ل سثسٕ اظ زاضاّٖٗا ٕ هالٖ ٍ هسٗطٗت اٗي سثس است .تاتَجِ تِ پصٗطش ضٗسه
هَضز لثَل ،تالش هٖضَز ت٘طتطٗي تاظزّٖ هوىي ًػ٘ة سطهاِٗگصاضاى گطزز .ذطٗس سْام پصٗطفتِ ضسُ زض تَضس ،اٍضاق تْازاض تا
زضآهس ثاتت ٍ  ...سطهاِٗگصاضٕ هًٖواٗس .هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ هَجة هازُ ( )5اساسٌاهِ 2 ،سال است .هطوع اغلٖ غٌسٍق تْطاى
ـ اتتسإ ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ ـ وَچِ ًگ٘ي ـ وَچِ ظٗثا ـ پالن  1هٖ تاضس وِ زاضإ  20ضؼثِ هٖ تاضس.

 -1-2اطالع سساًی
ولِ٘ اطالػات هطتثط تا فؼال٘ت غٌسٍق پ٘ططٍ هطاتك تا هازُ  54اساسٌاهِ زض تاضًوإ غٌسٍق تِ آزضس
 www.pishrofund.comزضج گطزٗسُ است.

 -2اسکاى صٌذٍق سشهایِگزاسی

غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ پ٘ططٍ وِ اظ اٗي تِ تؼس غٌسٍق ًاه٘سُ هٖ ضَز اظ اضواى ظٗط تطى٘ل ضسُ است:
هجوع صٌذٍق سشهایِگزاسی ،اظ اجتواع زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تطى٘ل هٖضَز.
داسًذگاى ٍاحذّای سشهایِگزاسی هوتاص :تِ ضططٖ وِ حسالل  5زضغس اظ ول ٍاحسّإ هوتاظ ضا زض اذت٘اض زاضتِ تاضٌس ،اظ حك
ضإٔ زض هجوغ تطذَضزاضًس .زض تاضٗد تطاظًاهِ زاضًسگاى ٍاحس ّإ سطهاِٗ گصاضٕ هوتاظٕ وِ زاضإ حك ضإ تَزُ اًس ضاهل اضراظ
ظٗط است:
سدیف
1
2

ًام داسًذگاى ٍاحذّای هوتاص

تعذاد ٍاحذّای هوتاص تحت تولک

دسصذ ٍاحذّای تحت تولک

9000
1000

%90
%10

10000

%100

ضطوت واضگعاضٕ هف٘س
ضطوت سطهاِٗ گصاضٕ ساٗپا(سْاهٖ
ػام)

جوغ

*هذیش صٌذٍق ،ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطجغ ثثت ضطوتّإ ضْطستاى
تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هسٗط ػثاضت است اظ تْطاى ـ اتتسإ ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ ـ وَچِ ًگ٘ي ـ وَچِ ظٗثا پالن1
*هتَلی صٌذٍق ،هتَلٖ غٌسٍق ،هَسسِ حساتطسٖ هت٘ي ذطزهٌس (حساتساضاى ضسوٖ) است وِ زض تاضٗد  1380/12/14تِ ضواضُ ثثت
 1124زض ازاضُ ثثت ضطوتْا ٍ هالى٘ت غٌؼتٖ اغفْاى تِ ػٌَاى هَسسِ غ٘ط تاظضگاًٖ تِ ثثت ضس٘سًُ .طاًٖ هتَلٖ ػثاضتست اظاغفْاى ،
خ ض٘د غسٍلٖ جٌَتٖ ،وَچِ پٌجن ،تي تست گل اللِ ،پالن .100

5

صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشزو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای نه ماهه منتهی به تاریخ  03دیماه 0033

*ضاهي صٌذٍق ،تاًه وطاٍضظٕ است وِ تِ هَجة هػَتِ هَضخ  1358/09/29هجوغ ػوَهٖ تاًىْا اظ ازغام تاًىْإ تؼاٍى وطاٍضظٕ
اٗطاى ٍ تَسؼِ وطاٍضظٕ اٗطاى تطى٘ل ٍ تِ ثثت ضس٘سًُ .طاًٖ ضاهي ػثاضتست اظ  :تْطاى  ،تعضگطاُ جالل احوسً ،ثص پاتطٗس لَهَهثا ،
ضواضُ .129
*حسابشس صٌذٍق ،هؤسسِ حساتطسٖ ت٘ات ضاٗاى است وِ زض تاضٗد  1372/04/3تِ ضواضُ ثثت ً 1910عز هطجغ ثثت ضطوت ّإ
تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ حساتطس ػثاضت است اظ تْطاى ،ذ٘اتاى هطْطٕ ،تؼس اظ لائن همام فطاّاًٖ ،پالن  ،231طثمِ سَم.

 -3هبٌای تْیِ صَستْای هالی

غَضتْإ هالٖ غٌسٍق اساسا تط هثٌإ اضظشّإ جاضٕ زضپاٗاى سال هالٖ تِْ٘ ضسُ است.

 -4خالصِ اّن سٍیِّای حسابذاسی
 -4-1سشهایِگزاسیّا
سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق تْازاض ضاهل سْام ٍ ساٗط اًَاع اٍضاق تْازاض زض ٌّگام تحػ٘ل تِ تْإ توام ضسُ ثثت ٍ زض اًساظُگ٘طّٕإ
تؼسٕ تِ ذالع اضظش فطٍش طثك زستَضالؼول" ًحَٓ تؼ٘٘ي ل٘وت ذطٗس ٍ فطٍش اٍضاق تْازاض زض غٌسٍقّإ
سطهاِٗگصاضٕ" هػَب ّ٘ 1386/11/30أت هسٗطُ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض اًساظُگ٘طٕ هٖضَز.
 -1-1-14سطهاِٗگصاضٕ زض سْام ضطوتّإ تَضسٖ ٗا فطاتَضسٖ :سطهاِٗگصاضٕ زض سْام ضطوتّإ تَضسٖ تِ ذالع اضظش فطٍش
هٌؼىس هٖضَز.ذالع اضظش فطٍش سْام ػثاضت است اظاضظش تاظاض سْن زضپاٗاى ضٍظ ٗا ل٘وت تؼسٗل ضسُ سْن ،هٌْإ
واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات فطٍش سْام تاتَجِ تِ تٌس  2-1زستَضالؼول ٗازضسُ هسٗط غٌسٍق هٖتَاًس زض غَضت ٍجَز
ضَاّس ٍ اضائِ هستٌسات وافٖ اضظش سْن زض پاٗاى ضٍظ ضا تِ ه٘عاى حساوثط  20زضغس افعاٗص ٗا واّص زّس ٍ ل٘وت تؼسٗل
ضسُ ضا هثٌإ هحاسثٔ ذالع اضظش فطٍش لطاض زّس.
 -2-1-24سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق هطاضوت پصٗطفتِ ضسُ زض تَضس ٗا فطاتَضس :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق هطاضوت تَضسٖ زض ّط ضٍظ
تا وسط واضهعز فطٍش اظ ل٘وت تاظاض آًْا هحاسثِ هٖگطزز.
-3-1-4سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق هطاضوت ٍ گَاّٖ سپطزُ تاًىٖ غ٘ط تَضسٖ ٗل فطاتَضسٖ :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق هطاضوت غ٘ط
تَضسٖ زض ّط ضٍظ هطاتك ساظٍواض تاظذطٗس آًْا تَسط ضاهي ،تؼ٘٘ي هٖضَز.

 -4-2دسآهذحاصل اصسشهایِگزاسیّا
 -1-2-14سَد سْام :
زضآهس حاغل اظ سَز سْام ضطوتّا زض ظهاى تػَٗة سَز تَسط هجوغ ػوَهٖ غاحثاى سْام ضطوتّإ سطهاِٗپصٗط ضٌاساٖٗ
هٖضَزّ .وچٌ٘ي سَز سْام هتؼلك تِ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ اضظش فؼلٖ هحاسثِ ٍ زض حسابّا هٌؼىس هٖگطزز .تطإ
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صندوق سزمایهگذاری مشتزک پیشزو
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای نه ماهه منتهی به تاریخ  03دیماه 0033

هحاسثِ اضظش فؼلٖ سَز سْام تحمك ٗافتِ ٍ زضٗافت ًطسُ ،هثلغ سَز زضٗافتٌٖ تا تَجِ تِ تطًاهِ ظهاًثٌسٕ پطزاذت سَز
تَسط ضطوت سطهاِٗ پصٗط ٍ حساوثط ظطف  8هاُ تا استفازُ اظ ًطخ سَز ػلٖ الحساب ساالًِ آذطٗي اٍضاق هطاضوت زٍلتٖ
تِ ػالٍُ  5زضغس تٌعٗل هٖضَز .تفاٍت ت٘ي اضظش تٌعٗل ٍ اضظش اسوٖ تا گصضت ظهاى تِ حساب ساٗط زضآهسّا هٌظَض هٖ
ضَز.
-2-2-4سَد سپشدُ باًکی ٍ اٍساق بْاداس با دسآهذ ثابت یا علی الحساب:
سَز تضو٘ي ضسُ اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب  ،سپطزُ ٍگَاّّٖإ سپطزُ تاًىٖ تط اساس هست ظهاى ٍتا تَجِ تِ هاًسُ
اغل سطهاِٗگصاضٕ ضٌاساٖٗ هٖضَزّ.وچٌ٘ي سَز سپطزُ تاًىٖ تِ طَض ضٍظاًِ تا تَجِ تِ ووتطٗي هاًسُ ٍجَُ زض حساب
سپطزُ ٍ ًطخ سَز ػلٖالحساب هحاسثِ هٖگطزز .هثلغ هحاسثِ ضسُ سَز اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب ،پطزُ ٍ
گَاّٖ ّإ سپطزُ تاًىٖ تا استفازُ اظ ًطخ سَز ّواى اٍضاق ٍ تا زض ًظط گطفتي هست تالٖهاًسُ تا زضٗافت سَز ،تا ّواى ًطخ
لثلٖ تٌعٗل ضسُ ٍ زض حسابّإ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هٌؼىس هٖضَز.
 -4-3هخاسج اًتقالی بِ دٍسُُ ای آتی :
هراضج اًتمالٖ تِ زٍضُ ّإ آتٖ ضاهل هراضج تاس٘س ٍ تطگعاضٕ هجاهغ هٖ تاضس  .تط اساس هازُ  37اساسٌاهِ هراضج
تأس٘س طٖ هست فؼال٘ت غٌسٍق ٗا ظطف  5سال ّط وسام ووتط تاضس تِ غَضت ضٍظاًِ هستْله ضسُ ٍ هراضج تطگعاضٕ
هجاهغ ً٘ع پس اظ تطى٘ل هجوغ اظ هحل زاضاّٖٗإ غٌسٍق پطزاذت ٍ ظطف هست ٗهسال ٗا تا پاٗاى زٍضُ فؼال٘ت غٌسٍق
ّط وسام ووتط تاضس ،تِ طَض ضٍظاًِ هستْله هٖضَز .زض اٗي غٌسٍق هست ظهاى استْالن هراضج تأس٘س  3سال هٖتاضس.
 -4-4رخایشکاسهضد اسکاى ٍتصفیِ
واضهعزاضواى ٍتػفِ٘ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ غَضت ضٍظاًِ تِ ضطح جسٍل ظٗط هحاسثِ ٍ زضحسا بّا ثثت هٖضَز:
ششح ًحَُ هحاسبِ

کاسهضد اسکاى ٍ
تصفیِ صٌذٍق
هسٗط

ساالًِ 2زضغس اظ اضظش ضٍظاًِ سْام ٍ حك تمسم تحت توله غٌسٍق تؼالٍُ 0.3زضغس اظ اضظش ضٍظاًِ اٍضاق
تْازاض تا زضآهس ثاتت تحت توله غٌسٍق تِ ػالٍُ  %10هاتِ التفاٍت سَز سپطزُ تاًىٖ

هتَلٖ

ساالًِ 0.075زضغس اظ هتَسط ضٍظاًِ اضظش ذالع زاضائْ٘إ غٌسٍق

ضاهي

ساالًِ 1.5زضغس اظاضظش ضٍظاًِ سْام ٍ حك تمسم تحت توله غٌسٍق

حساتطس

ساالًِ هثلغ ثاتت 80ه٘لَ٘ى ضٗال

واضهعز تػفِ٘ غٌسٍق

هؼازل0/3زضغس اضظش ذالع زاضاٖٗ ّإ غٌسٍق زض آغاظ زٍضٓ اٍلِ٘ تػفِ٘ هٖتاضس .تِ هٌظَضتَظٗغ واضهعز

0/003
تػفِ٘ ت٘ي توام سطهاِٗگصاضاى زضطَل ػوط غٌسٍق ضٍظاًِ تطاتط
  365

ضطب زضذالع اضظش

زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض پاٗاى ضٍظلثل زضحسابّا ،شذ٘طُ هٖضَز ،N .تطاتطاست تا ٗ 5ا طَل ػوطغٌسٍق تِ
سال ّطوسام ووتط تاضسّ .ط ظهاى شذ٘طٓ غٌسٍق تِ 0/3زضغس اضظش ذالع زاضاّٖٗإ غٌسٍق تا ًطخّإ
ضٍظلثل ضس٘س ،هحاسثٔ شذ٘طٓ تػفِ٘ ٍثثت آى زضحساب ّإ غٌسٍق هتَلف هٖضَز.
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 -4-5بذّی بِ اسکاى صٌذٍق
تا تَجِ تِ تثػطُ  3هازُ  52اساسٌاهِ ،واضهعز هسٗط ،هتَلٖ ،ضاهي ّط سِ هاُ ٗه تاض تا سمف  90زضغس لاتل پطزاذت
است .تالٖهاًسُ واضهعز اضواى تِ ػٌَاى تؼْس غٌسٍق تِ اضواى زض حسابّا هٌؼىس هٖضَز.
 -4-6هخاسج تأهیي هالی
سَز ٍواضهعز تسْ٘الت زضٗافتٖ اظ تاًهّا،هَسسات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ ذطٗس الساطٖ سْام هراضج تأه٘ي هالٖ ضا زض تط
هٖگ٘طز ٍ زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعٌِٗ ضٌاساٖٗ هٖضَز.
 -4-7تعذیالت ًاشی اص تفاٍت قیوت صذٍس ٍ ابطال
اٗي تؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زض ًحَُ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍ اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ اٗجاز هٖضَز .تطإ هحاسثٔ
ل٘وت غسٍض ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز پطزاذتٖ تاتت تحػ٘ل زاضاٖٗ هالٖ تِ اضظش ذطٗس زاضاّٖٗإ هالٖ اضافِ
هٖضَزّ .وچٌ٘ي تطإ هحاسثِ ل٘وت اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات اظ ل٘وت فطٍش زاضاّٖٗإ
هالٖ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ وسط هٖگطززً .ظط تِ اٌٗىِ تط طثك تثػطُ  2هازُ  13اساسٌاهِ غٌسٍق اضظش ضٍظ زاضاّٖٗإ
غٌسٍق تطاتط تا ل٘وت اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ است ،تِ زل٘ل آًىِ زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض تطاظًاهِ تِ اضظش ضٍظ
اًساظُگ٘طٕ ٍ اضائِ هٖضَز؛ لصا تفاٍت ل٘وت غسٍض ٍ اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ تحت ػٌَاى تؼسٗالت ًاضٖ اظ ل٘وت
غسٍض ٍ اتطال هٌؼىس هٖضَز.

8
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-5سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:
1390/10/30

صنعت

نام شرکت سرمایهپذیر

فرابورس

بانکها و موسسات اعتباری

مخابرات

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

ریال

ریال

درصدبه کل دارییها

درصد

سرمایه گذاری مسکن تهران

36,163,651

32,453,102

0.02%

ارتباطات سیار ایران

12,395,827,270

12,619,556,064

7%

12,431,990,921

12,652,009,166

7%

پست بانک ایران

913,744,679

1,202,273,094

0.49%

بانک ملت

15,476,667,446

15,927,547,922

8.30%

بانک پاسارگاد

386,976,610

391,895,400

0.21%

بانک تجارت

611,701,223

511,516,904

0.33%

بانک صادرات ایران

4,886,801,993

6,716,721,146

2.62%

بانک سینا

612,382,627

618,588,493

0.33%

22,888,274,578

25,368,542,959

12.28%

26,536,689,466

30,036,561,357

14.23%

26,536,689,466

30,036,561,357

5,909,305,044
3,237,551,228
35,496,646,570

7,732,471,307
3,994,520,861
38,067,986,573

3.17%
1.74%
19.04%

44,643,502,842

49,794,978,741

23.94%

مخابرات ایران

استخراج کانه های فلزی
معدنی و صنعتی چادر ملو
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات
سنگ آهن گل گهر

فلزات اساسی

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

حمل و نقل،انبارداری و ارتباطات

خدمات فنی و مهندسی

فوالد مبارکه اصفهان

2,271,652,013

2,104,282,142

1.22%

شرکت ملی صنایع مس ایران
فوالد خوزستان
فوالد آلیاژی ایران

4,577,027,630
9,560,191,222
1,820,516,105
18,229,386,970

4,655,263,541
10,698,745,510
2,424,062,555
19,882,353,748

2.45%
5.13%
0.98%
9.78%

سرمایه گذاری امید

7,199,150,540

7,120,000,000

3.86%

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

3,128,422,883

3,243,571,511

1.68%

سرمایه گذاری غدیر

2,157,035,099

1,965,802,400

1.16%

12,484,608,522

12,329,373,911

6.70%

36,099,672

30,597,987

0.02%

36,099,672

30,597,987

0.02%

2,665,260,649

3,751,009,700

1.43%

2,665,260,649

3,751,009,700

1.43%

حمل و نقل بینالمللی خلیجفارس

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دیماه1390
1390/10/30

صنعت

نام شرکت سرمایهپذیر

محصوالت شیمیایی

پتروشیمی پردیس

20,969,337,438

پتروشیمی اراک

1,673,050,123

1,375,973,280

22,642,387,561

16,971,918,435

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

ریال

ریال

15,595,945,155

11.25%
0.90%
12.14%

درصدبه کل دارییها

درصد

خودرو و ساخت قطعات
ایران خودرو

611,490,963

620,518,830

0.33%

رایان سایپا

985,676,931

975,568,327

0.53%

1,597,167,894

1,596,087,157

0.86%

سرمایه گذاریها
سرمایه گذاری سپه

409,307,789

441,132,690

0.22%

409,307,789

441,132,690

0.22%

استخراج نفت و گاز خام
پاالیش نفت اصفهان

1,106,179,072

1,085,007,633

0.59%

حفاری شمال

2,199,275,568

2,220,678,562

1.18%

3,305,454,640

3,305,686,195

1.77%

167,870,131,504

176,160,252,046

90.03%

جمـــــــــــــــع:
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صندوق سرمایه گذاری مشترک" پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دیماه1390

 -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:
تاریخ
سررسید

نرخ سود

مبلغ اسمی

سودمتعلقه

خالص ارزش

درصد از کل

فروش

دارایی ها

سهام شرکت واسط مالی فروردین (ذسامید)

94/10/05

17.5%

1,301,334,083

40,594,977

1,341,929,060

0.72%

بابت سهم شرکت بانک مسکن اوراق ذمسکن

94/03/28

17%

13,226,800,138

162,064,740

13,388,864,878

7.18%

14,528,134,221

202,659,717

14,730,793,938

7.90%

ذخیره برگشت سود اوراق مشارکت

)(4,667,843

سود(زیان) ناشی از تغیر قیمت اوراق مشارکت

)(27,228,147
)(578,298

هزینه تنزیل اوراق
14,528,134,221

)(11

170,185,429

14,698,319,650

7.88%

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30مهرماه 1390
 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی به تفکیک به شرح زیراست:

1390/10/30
تنزیل نشده

نرخ تنزیل

مبلغ تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

حساب های دریافتنی از سرمایه گذاران

11,842,828

11,842,828

سوددریافتنیسپردههایبانکی

10,918,349

20

()53,580

10,864,769

سود سهام دریافتنی

1,347,373,380

20

()8

1,347,373,372

()53,588

1,370,080,969

1,370,134,557

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 .

-8سایر دارائیها
1390/10/30

مخارج تأسیس وآبونمان

مانده در ابتدای سال

مخارج اضافه شده طی سال

استهالک سال مالی

مانده درپایان سال مالی

ریال

ریال

ریال

ریال

0

403,580,000

()223,251,432

180,328,568

0

403,580,000

()223,251,432

180,328,568
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صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30مهرماه 1390
-9موجودی نقد
موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1390/10/30
ریال
بانک کشاورزی شعبه قائم مقام فراهانی 710500

11,911,144

بانک ملت شعبه هفت تیر ـ 3300090000

2,314,405,483

بانک ملت شعبه هفت تیر 32785369/27

5,090,971
2,331,407,598

 -10جاری کارگزاران
جاریکارگزارانبهتفکیکهرکارگزاربهشرحزیراست:
1390/10/30
نام شرکت کارگزاری

مانده
ابتدایدوره

کارگزاریمفید

0

گردش
بدهکار

جمع

 -11بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1390/10/30
ریال
مدیر

3,303,372,263

متولی

129,636,990

ضامن

2,240,821,166

حسابرس

59,397,238
جمع

1390/10/30

5,733,227,657

)(13

گردش
بستانکار

مانده
پایاندوره

1,179,253,590,406

1,180,828,684,792

1,575,094,386

1,179,253,590,406

1,180,828,684,792

1,575,094,386

صندوق سرمایه گذاری مشترک" پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
-12بدهی به سرمایه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است :
1390/10/30
ریال
بابت درخواست صدور

63,000,000

بابت درخواست ابطال

1,464,540,273
1,527,540,273

-13سایر حسابهای پرداختنی وذخایر
سایر حسابهای پرداختنی وذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:
1390/10/30
ریال
واریز نامشخص

308,366,120

ذخیره تصفیه

417,013,149
725,379,269

 -14خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:
1390/10/30
تعداد

جمع

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

167,009

166,895,804,512

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

10,000

9,993,222,192

177,009

176,889,026,704

)(14

صندوق سرمایه گذاری مشترک" پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دیماه 1390
 -15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
یادداشت

1390/10/30
ریال

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

15-1

()14,975,246,975

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

15-2

()27,863,670

سود وزیان ناشی از فروش اوراق مشارکت

15-3

()43,295,612

()15,046,406,257

)(15

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
-15-1سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیراست:
1390/10/30

سهام

ردیف

کارمزد
ریال

مالیات
ریال

تعداد

935,066
5,000
1,388,296
4,201,230
1,174,637
221,471
6,989,625
1,000,004
12,271,875
3,941,381
400,000
1,383,187
30,000
3,320,036
855,500
250,000
20,000
900,000
1,317,941
109,304

43,538,582,524
47,450,000
4,625,357,205
12,056,856,393
2,102,310,434
676,827,067
9,878,353,160
2,836,205,894
25,890,711,029
4,596,083,408
836,000,000
6,858,342,105
116,400,000
81,445,542,711
23,095,849,109
4,270,210,000
250,080,000
6,284,017,722
4,084,930,726
1,329,086,590

()46,532,634,837
()41,194,340
()4,766,610,209
()11,225,705,760
()1,765,420,298
()626,697,776
()11,409,737,605
()2,806,143,409
()27,811,240,827
()6,363,047,591
()776,153,863
()7,910,420,360
()96,577,094
()73,694,099,388
()18,989,533,500
()4,216,543,289
()256,198,653
()5,791,485,634
()4,282,085,529
()1,275,605,657

()222,482,154
()242,469
()24,468,153
()63,780,760
()11,121,210
()3,580,416
()52,256,466
()15,003,527
()136,961,817
()24,313,283
()4,422,440
()36,280,610
()615,755
()239,454,919
()122,177,046
()22,589,409
()1,277,908
()33,242,447
()21,609,286
()7,030,863

()217,692,913
()237,250
()23,126,787
()60,284,280
()10,511,553
()3,384,137
()49,391,771
()14,181,031
()129,453,552
()22,980,412
()4,180,000
()34,291,712
()582,000
()234,300,321
()115,479,247
()21,351,050
()1,250,400
()31,420,087
()20,424,656
()6,645,433

11,723,402,044

()13,197,745,236

()62,036,635

()58,617,007

7,230,326,213

()8,668,046,029

()38,248,439

()36,151,632

1

ارتباطاتسیارایران

2

افرانت

3

ایرانخودرو

4

بانکانصار

5

بانکتجارت

6

بانکسینا

7

بانکصادراتایران

8

بانککارآفرین

9

بانکملت

10

پارسخودرو

11

پاالیشنفتتبریز

12

پتروشیمیاراک

13

پتروشیمیاصفهان

14

پتروشیمیپردیس

15

پتروشیمیپردیس-بورسی

16

پتروشیمیخارک

17

پتروشیمیزاگرس

18

پستبانکایران

19

توسعهمعادنرویایران

20

خدماتانفورماتیک

21

زامیاد

4,108,596

22

سایپا

2,576,852

ارزشدفتری
ریال

بهایفروش
ریال

()16

سود(زیان)فروش
ریال

()3,434,227,380
5,775,941
()188,847,944
707,085,593
315,257,373
43,164,738
()1,633,032,682
877,927
()2,186,945,167
()1,814,257,878
51,243,697
()1,122,650,577
18,625,151
7,277,688,083
3,868,659,316
9,726,252
()8,646,961
427,869,554
()239,188,745
39,804,637
()1,594,996,834
()1,512,119,887

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
1390/10/30

سهام

ردیف

تعداد

1,194,526
1,150,000
5,630,686
1,171,198
6,443,469
250,000
25,000
170,000
844,467
2,556,875
400,000
72,123
150,000
133,000
200,000
1,237,304
831,600
11,850,855

ارزشدفتری
ریال

بهایفروش
ریال

کارمزد
ریال

مالیات
ریال

3,224,433,791
1,213,250,000
19,721,497,836
1,365,838,571
27,146,708,835
436,250,000
54,950,000
295,311,200
1,633,199,178
16,944,837,285
1,932,463,851
688,571,713
337,234,392
696,110,000
550,605,000
3,788,351,800
7,135,444,927
36,346,566,637

()3,049,930,299
()1,124,790,036
()19,278,577,797
()1,596,571,491
()26,048,539,429
()419,780,266
()47,725,150
()333,071,310
()1,461,323,789
()20,129,658,513
()2,458,130,866
()627,654,733
()413,751,108
()601,408,710
()462,235,607
()4,816,639,731
()7,226,005,247
()33,046,638,331

()17,057,246
()6,418,092
()104,326,732
()7,233,352
()143,606,025
()2,307,762
()280,792
()1,509,042
()8,639,625
()89,638,169
()10,222,731
()3,518,608
()1,783,968
()3,682,419
()2,912,696
()20,040,377
()37,746,492
()192,273,323

()16,122,169
()6,066,250
()98,607,496
()6,829,192
()135,733,544
()2,181,251
()274,750
()1,476,557
()8,165,996
()84,724,182
()9,662,319
()3,442,860
()1,686,171
()3,480,550
()2,753,025
()18,941,758
()35,677,225
()181,732,836

10343576694

()10,976,057,210

()54,717,537

()51,717,885

()25,470,589,684

()103,380,481

()97,701,971

()16,688,674

()15,773,811
()1,357,765

141,324,077
75,975,622
239,985,811
()244,795,464
818,829,837
11,980,721
6,669,308
()40,745,709
155,069,768
()3,359,183,579
()545,552,065
53,955,512
()79,986,855
87,538,321
82,703,672
()1,067,270,066
()163,984,037
2,925,922,147
()738,915,938
()6,131,277,733
()47,832,592
24,285,505

()6,150,000
()1,530,750
()113,547,016

()79,152,720
6,817,231
()3,245,291,692

23

سرمایهگذاریبازنشستگیکشوری

24

سرمایهگذاریپتروشیمی

25

سرمایهگذاریسایپا

26

سرمایهگذاریسپه

27

سرمایهگذاریغدیر

28

سرمایهگذاریمسکن

29

سرمایهگذاریمسکنتهران

30

سرمایهگذاریمسکنشمالشرق

31

سرمایهگذاریملیایران

32

سنگآهنگلگهر

33

شرکتملیصنایعمسایران

34

شهرسازیوخانهسازیباغمیشه

35

صنایعآذرآب

36

صنایعپتروشیمیکرمانشاه

37

صنعتیدریاییایران

38
39

فوالدآلیاژیایران
فوالدخوزستان

40
41

فوالدمبارکهاصفهان
کالسیمین

948847

42

گروهبهمن

8226647

19540394403

43

گروهصنعتیرنا

1200000

3154762221

()3,170,132,328

44

لولهوماشینسازیایران

80348

271553164

()244,473,379

()1,436,515

1,230,000,000
306,150,000
22,709,403,284

()1,296,717,420
()296,182,485
()25,721,015,220

()6,285,300
()1,619,534
()120,132,740

45
46
47

مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع
معدنی خاور میانه
ماشین سازی اراک
مخابرات ایران

600,000
150,000
7,077,760

()17

سود(زیان)فروش
ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
1390/10/30

ردیف

48
49
50

سهام

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران
نفت پارس
همکاران سیستم

جمع

تعداد

3,133,722
280,000
14,500

ارزشدفتری
ریال

بهایفروش
ریال

کارمزد
ریال

مالیات
ریال

سود(زیان)فروش
ریال

9,075,141,523
1,087,400,000
166,565,621

()11,939,915,709
()1,023,128,353
()152,971,665

()48,022,652
()5,752,346
()851,149

()45,375,706
()5,437,000
()832,828

()2,958,172,544
53,082,301
11,909,979

445,169,496,260

()455,936,542,750

()2,155,280,391

()2,052,920,094

()14,975,246,975

)(18

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
-15-2سود(زیان) ناشیازفروشحقتقدمبهشرحزیراست:
1390/10/30

حقتقدم

ردیف
1

ت-سنگآهنگلگهر

2

ت-کالسیمین

3

ت-شرکتملیصنایعمسایران

تعداد

100,000
80,000
150,000

جمع

بهایفروش
ریال

ارزشدفتری
ریال

مالیات
ریال

کارمزد
ریال

سود(زیان)فروش
ریال

519,300,000
454,815,006
537,101,164

()470,205,132
()430,597,572
()622,726,723

()2,747,097
()2,405,968
()2,841,264

()2,596,502
()2,274,076
()2,685,506

43,751,269
19,537,390
()91,152,329

1,511,216,170

()1,523,529,427

()7,994,329

()7,556,084

()27,863,670

-15-3سود(زیان) ناشیازفروشاوراقمشارکتبهشرحزیراست:
1390/10/30

حقتقدم

ردیف
1

بانککشاورزیایران

2

بانکمسکن

3

شرکتواسطبهمن(ذماهان)1

4

واسطمالیاسفند

5

واسطمالیفروردین(ذسامید)

تعداد

10,000
33,565
2,680
26,650
2,700

جمع

بهایفروش
ریال

10,000,000,000
33,567,830,500
2,683,256,000
26,776,524,000
2,708,640,000
75,736,250,500

 -16سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
1390/10/30

ریال
سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

()8,290,120,542
()8,290,120,542

)(19

ارزشدفتری
ریال

()10,007,260,000
()33,597,665,261
()2,681,945,680
()26,730,557,997
()2,703,497,315
()75,720,926,253

کارمزد
ریال

()7,740,000
()25,981,501
()2,076,840
()20,725,030
()2,096,488
()58,619,859

مالیات
ریال

0
0
0
0
0
0

سود(زیان)فروش
ریال

()15,000,000
()55,816,262
()766,520
25,240,973
3,046,197
()43,295,612

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390

 -17سود سهام
1390/10/30
نام شرکت

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه در

سود متعلق به هر

زمان مجمع

سهم

جمع درآمد سود سهام-ریال

هزینه تنزیل-ریال

خالص درآمد سود سهام-
ریال

شرکت زامیاد

1390/04/06

14

520

7,280

مخابرات ایران
پروژه های
شرکت مدیریت
شرکت

1390/02/18

6,792,607

430

2,920,821,010

2,920,821,010

نیروگاهی ایران

1390/04/27

887,717

265

235,245,005

235,245,005

شرکت شرکت ملی صنایع مس ایران

1390/04/12

400,000

2,250

900,000,000

900,000,000

شرکت پارس خودرو

1390/04/16

3,287,450

59

193,959,550

193,959,550

شرکت گروه بهمن

1390/04/25

2,323,045

580

1,347,366,100

1,347,366,100

شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

1390/03/08

892,803

600

535,681,800

535,681,800

شرکت سنگ آهن گل گهر

1390/03/31

4,314,582

1,400

6,040,414,800

6,040,414,800

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

1390/04/28

8,560,666

300

2,568,199,800

2,568,199,800

شرکت فوالد خوزستان

1390/03/31

2,062,858

900

1,856,572,200

1,856,572,200

شرکت پتروشیمی اراک

1390/02/21

1,274,587

650

828,481,550

828,481,550

شرکت بانک ملت

1390/04/30

19,300,000

80

1,544,000,000

1,544,000,000

شرکت بانک تجارت

1390/04/29

1,174,637

50

58,731,850

58,731,850

شرکت بانک صادرات ایران

1390/04/25

10,000,000

34

340,000,000

340,000,000

شرکت ارتباطات سیار ایران

1390/02/06

800,000

5,000

4,000,000,000

4,000,000,000

شرکت فوالد آلیاژی ایران

1390/04/15

1,860,000

325

604,500,000

604,500,000

23,973,980,945

()20

()8

()8

7,288

23,973,980,953

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ 30مهرماه1390
 -18سوداوراق 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

1390/10/30

سود اوراق مشارکت

18-1

ریال
7,214,616,960

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی بانکی

18-2

1,185,700,828
()27,228,147

سودوزیان ناشی از تغیر قیمت اوراق مشارکت

8,373,089,641

 -18-1سود اوراق مشارکت به شرح ذیل می باشد:
1390/10/30
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی هر برگ
ریال

نرخ سود
درصد

هزینه تنزیل
ریال

سود
ریال

سود خالص
ریال

ایمیدرو
شهرداری اصفهان

1388/11/14

1392/11/14

1,000,000

16

5,941,463,188

1388/11/27

1392/11/27

1,000,000

16

129,003,483

بانک مسکن

1390/06/02

1394/10/05

1,000,000

17

575,274,074

575,274,074

ذماهان

1390/06/05

1393/12/21

1,000,000

17.5

59,380,243

59,380,243

ذساما

1390/06/02

1394/03/28

1,000,000

17.5

467,747,433

467,747,433

ذسامید

1390/06/23

1394/05/25

1,000,000

17.5

42,326,837

42,326,837
7,215,195,258

هزینه تنزیل

5,941,463,188
0

129,003,483

()578,298
7,214,616,960
)(21

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ 30مهرماه1390
 -18-2سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
1390/10/30
تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

سپرده بانکی:

نرخ سود
درصد

هزینه تنزیل
ریال

سود
ریال

سود
ریال

سود سپرده بانک کشاورزی

1390/01/23

6

153,063,092

153,063,092

سود سپرده بانک ملت

1390/01/23

6

731,131,637

731,131,637

سود سپرده بانک ملت

1390/01/18

6

32,248,885

()53,580

916,443,614

32,195,305
916,390,034

گواهی سپرده بانکی:
بانک کشاورزی ایران

1389/04/20

1390/08/18

15

269,310,794
269,310,794

)(22

269,310,794
0

269,310,794

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
-19هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :
1390/10/30
ریال
مدیر صندوق

4,636,434,182

متولی

208,745,459

ضامن

3,366,515,931

حسابرس

59,397,238

8,271,092,810
 -20سایر هزینهها
1390/10/30
ریال
هزینه تصفیه

417,013,149

هزینه تاسیس

81,697,380

هزینه نگهداری اوراق بهادار

33,430,329

هزینه آبونمان

141,554,052

هزینه برگشت سود گواهی بانکی

0

هزینه برگشت سود اوراق مشارکت

207,097,180

سایرهزینه ها

1

هزینه کارمزد بانکی

63,783

880,855,874
 -21تعدیالت
1390/10/30
ریال
تعدیالت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

2,106,695,412

تعدیالت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

()2,085,263,819
21,431,593

 -22تعهدات و بدهیهای احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

()23

صندوق سرمایه گذاری مشترک "پیشرو"
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای نه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1390
 -23سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق
1390/10/30
نام
شرکت کارگزاری مفید

نوع وابستگی
مدیر صندوق

نوع واحدهای سرمایه

تعداد واحدهای سرمایه

گذاری

گذاری

درصد تملک

9,000

90.0%

9,000

90%

سهام ممتاز

 -24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
مانده طلب
طرف معامله
شرکت کارگزاری مفید

نوع وابستگی
مدیر صندوق

موضوع معامله
خرید و فروش سهام

 -25رویدادهای 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.

)(24

ارزش معامله-ریال
1,938,878,248,124

(بدهی)ریال
234,841,866

