صورت های مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به
94/06/31

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ  31شهریور ماه 1394

1394/06/31

یادداشت

ریال

دارایی ها:
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

٥

65,694,006,364

سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

٦

1,367,936,569

حسابهای دریافتنی

٧

2,662,503,269

جاری کارگزاران

٨

1,033,984,352

سایر دارایی ها

٩

404,702,090

موجودی نقد

١٠

270,629,480
71,433,762,124

جمع دارایی ها
بدهی ها:
پرداختنی به ارکان صندوق

١١

843,447,240

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

١٢

15,695,032
859,142,272

جمع بدهی ها
خالص دارایی ها

١٣

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

70,574,619,852
977,190

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی میباشد.
٢

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
برای دوره مالی  254روزه
یادداشت

منتهی به
1394/06/31
ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

14

)(655,591,007

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

15

)(9,692,323,974

سود سهام

16

5,262,564,805

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

17

4,601,110,123

سایر درآمدها

18

32,603,474
)(451,636,579

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

19

)(991,174,440

سایر هزینه ها

20

)(193,267,562

جمع هزینه ها

)(1,184,442,002

سود (زیان) خالص

)(1,636,078,581

بازده میانگین سرمایهگذاری

1

بازده سرمایهگذاری پایان دوره

-3.55%
2

-2.33%
صورت گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی  254روزه منتهی به
1394/06/31

شرح

ریال

تعداد

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره

-

واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره

88,560

88,560,000,000

واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره

)(16,338

)(16,338,000,000

تقسیم سود

-

-

تعدیالت

-

)(11,301,567

سود (زیان) خالص دوره
خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره

72,222

)(1,636,078,581
70,574,619,852

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی میباشد.
-1بازده میانگین سرمایه گذاری=

-2بازده سرمایه گذاری پایان دوره  /سال =

3

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال +سود و زیان خالص
خالص داراییهای پایان دوره  /سال

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاري سهام بزرگ کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود  ،در تاریخ 1393/11/06تحت
شماره  11309نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  1393/10/22تحت شماره 35256نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر
تجاري استان تهران به ثبت رسیده است هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدي از دارایی
هاي مالی و مدیریت این سبد است  .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول  ،تالش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه
گذاران گردد  .براي نیل به این اهداف  ،صندوق در سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ،اوراق بهادار با درآمد ثابت ،
سپرده ها و گواهی سپرده بانکی  ،سرمایه گذاري می نماید  .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده  5اساسنامه سه سال می باشد
(سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی  ،از ابتداي دي ماه هر سال تا انتهاي آذر ماه سال بعد است) مرکز اصلی صندوق در
تهران  ،خیابان آفریقا  ،خیابان رحیمی  ،پالک  ، 4واحد  203واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد .

-1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاري سهام بزرگ کاردان مطابق با ماده  54اساسنامه در تارنماي صندوق به
آدرس http://www.iran-kfunds2.irدرج گردیده است.

-2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاري سهام بزرگ کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مدیرصندوق :شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ  1392/10/17به شماره ثبت  448271نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از :تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان رحیمی ،پالک ،4طبقه دوم  ،واحد
203

متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در تاریخ  1389/09/17با شماره ثبت  391930نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از :تهران،خ آفریقا بن بست پیروز پالک 13
حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند است که در تاریخ  1357/03/09با شماره ثبت  1916نزد مرجع ثبت شرکتهای
تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از :تهران ،خ قائم مقام فراهانی ،جنب بانک شهر ،پالک ،114ط4
ضامن نقدشوندگی :شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ  1392/10/17به شماره ثبت
 448271نزد مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از :تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان
رحیمی ،پالک ،4طبقه دوم  ،واحد 203
مدیر ثبت :بانک سامان (سهامی عام) است که در تلریخ  1381/06/07به شماره ثبت  154444نزد مرجع ثبت شرکتهاي تهران
به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از :تهران ،خیابان ولیعصر ،نرسیده به چهارراه پارک وي نبش ترکش دوز

٤

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394

 - 3مبناي تهیه صورت هاي مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش های جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

-4خالصه اهم رویه هاي حسابداري
سرمایهگذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهاي تمام شده ثبت و در اندازهگیريهاي بعدي به
خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه تعیین قمیت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري" مصوب
1386/11/30هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیري می شود.
 4 -1-1سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا فرابورسی:
سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش
بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ،منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند 2-1دستورالعمل" نحوه تعیین
قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمایهگذاري" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی
ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  20درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبناي محاسبه خالص ارزش فروش
قرار دهد .
 4-1-2سرمایهگذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
 4-1-3سرمایهگذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین می شود.
 4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاريها:
 4-2-1سود سهام:
در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود
.همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس
میگردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط
شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل می
شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

٥

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394

-4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب،سپرده و گواهیهاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به
مانده اصل سرمایهگذاري شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب
سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد ،مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب سپرده و
گواهیهاي سپرده بانکی با استفاده از نرخسود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی
تنزیل شده و در حسابهايصندوقسرمایهگذاريمنعکسمیشود.
3-4محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاري به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:
شرحنحوهمحاسبههزینه
عنوان هزینه
معادلپنجدرهزار()0/005ازوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهحداکثرتامبلغ1،000میلیونریالبا
هزینههايتأسیس
ارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق
هزینههايبرگزاريمجامع حداکثرتامبلغ10میلیونریالبرايبرگزاريمجامعدرطولیکسالمالیباارائهمدارکمثبتهبا
تصویبمجمعصندوق
صندوق

کارمزدمدیر

ساالنه2درصدازمتوسطروزانهارزشسهاموحقتقدمسهامتحتتملکصندوقبعالوه3درهزاراز
ارزشروزانۀاوراقبهاداربادرآمدثابتتحتتملکصندوقو10درصدازتفاوتروزانۀسودعلیالحساب
دریافتنیناشیازسپردهگذاريدرگواهیسپردهیاحسابهايسرمایهگذاريبانکهایاموسساتمالی
واعتباريایرانینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده.

کارمزدمتولی

ساالنه2درهزارازمتوسطارزشخالصداراییهايصندوقکهحداقل100وحداکثر250میلیونریال
خواهدبود.

کارمزدضامننقدشوندگی ساالنه1درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمسهاموصفردرصدازارزشسایرداراییهايصندوق
ساالنهمبلغثابت100میلیونریال

حقالزحمهحسابرس
حقالزحمهوکارمزد
معادل1درهزارخالصارزشروزداراییهايصندوقمیباشد.
تصفیهصندوق
حقپذیرشوعضویتدر معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهايمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبقمقررات
اجباريباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد.
کانونها
هزینههايدسترسیبهنرم
هزینهدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازيتارنمايآنوهزینههايپشتیبانیآنهاساالنهتا
افزار،تارنماوخدمات
سقف350میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق.
پشتیبانیآنها

٦

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-4-4مخارج تامین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها ،موسسات مالی اعتباري و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می گیرد و در
دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

-4-5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهاي سرمایهگذاري ایجاد می شود .براي محاسبه قیمت صدور
واحدهاي سرمایهگذاري کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی هاي مالی اضافه می شود .و همچنین براي
محاسبه قیمت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش دارایی هاي مالی صندوق سرمایهگذاري کسر
میگردد .نظر به اینکه بر طبق تبصره  2ماده  13اساسنامه ارزش روز دارایی هاي صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهاي
سرمایهگذاري است ،به دلیل آنکه دارایی هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیري و ارائه می شود ،لذا تفاوت قیمت صدور
وابطال واحدهاي سرمایهگذاري تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود .

٧

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم شرکتهای بورسی یا فرابورسی به تفکیک صنعت شرح جدول زیر می باشد:
1394/06/31
صنعت

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد به کل
داراییها

درصد

سایر واسطه گریهای مالی

17,866,016,276

17,470,963,944

24.46%

انبوه سازی ،امالك و مستغالت

11,786,399,578

12,341,635,782

17.28%

مخابرات

8,759,071,238

8,043,238,119

11.26%

خودرو و ساخت قطعات

8,894,349,609

6,261,895,170

8.77%

محصوالت شیمیایی

6,051,389,926

5,681,313,377

7.95%

سرمایه گذاریها

5,353,438,917

4,385,602,952

6.14%

واسطهگریهای مالی و پولی

5,748,671,543

3,979,228,026

5.57%

بانکها و موسسات اعتباری

4,792,523,844

3,729,227,280

5.22%

استخراج کانه های فلزی

5,092,027,567

3,139,359,763

4.39%

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

1,042,441,833

661,541,951

0.93%

75,386,330,331

65,694,006,364

91.97%

-6سرمایهگذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
1394/06/31
نوع سپرده
سپرده گذاری نزد بانک تجارت

کوتاه مدت

تاریخ

نرخ سود -

سپردهگذاری

درصد

1393/09/13

24.9

8

مبلغ -ریال
١،٣٦٧،٩٣٦،٥٦٩
١،٣٦٧،٩٣٦،٥٦٩

درصد به کل
داراییها
١.٩١
١.٩١

صندوقسرمایهگذاریسهامبزرگکاردان
یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
برایدورهمالی254روزهمنتهیبه31شهریور1394
-7حسابهایدریافتنی
حسابهايدريافتنيتجاريبهتفكيكبهشرحزيراست:

1394/06/31
تنزيلنشده
سوددريافتنيسپردههايبانكي
سوددريافتنيسهام

ريال
49,879,757

تنزيلشده

نرختنزيل
درصد
24/9و10

ريال
49,398,864

25

2,613,104,405
2,662,503,269

2,789,316,800
2,839,196,557

-8جاریکارگزاران

1394/06/31
ماندهابتدايدوره

گردشبدهكار

گردشبستانكار

ماندهانتهايدوره

ريال

ريال

ريال

ريال

شركتكارگزاريخاورميانه

-

٣٦,٤٤٩,٥٥٢,٥٥٥

٣٥,٤٣٧,٥٢٧,٥٣٧

1,012,025,018

شركتكارگزاريتجارت

-

50,361,126,588
86,810,679,143

50,339,167,254
85,776,694,791

21,959,334
1,033,984,352

-9سایرداراییها

سايرداراييهاشاملآنبخشازمخارجپشتيبانيونگهدارينرمافزارصندوقومخارجبرگزاريمجامعميباشدكهتاتاريخترازنامهمستهلك
نشدهوبهعنوانداراييبهسالهايآتيمنتقلميشود .مخارجنرمافزارجهتسالماليمنتهيبه 1394/09/30بودهكهبهصورتروزانه
مستهلكوهزينهآنشناساييميگرددومخارجبرگزاريمجامعنيزپسازتشكيلمجمعازمحلداراييهايصندوقپرداختوظرفمدتيك
سالياتاپاياندورهفعاليتصندوقهركدامكمترباشد,بهطورروزانهمستهلكميشود .دراينصندوقمدتزماناستهالکمخارجتأسيس1
سالومخارجبرگزاريمجامعيكسالميباشد.

ماندهدرابتدايدوره

1394/06/31
مخارجاضافهشدهطي
استهالکطيدوره
دوره

ريال

ماندهدرپاياندوره

ريال

ريال

هزينهنرمافزار

-

٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢٥,٧٣٤,٧٠٠

١٤٤,٢٦٥,٣٠٠

مخارجتاسيس

-

٣١٣,٠٧٧,٨٠٠
583,077,800

٥٢,٦٤١,٠١٠
178,375,710

٢٦٠,٤٣٦,٧٩٠
404,702,090

-10موجودینقد

موجوديصندوقدرتاريخترازنامهبهشرحزيراست.
1394/06/31
بانكتجارتشعبهمطهري279914422

9,024,335

بانكسامانشعبهمالصدرا829-828-11115555-1

21,596,106

بانكمليشعبهآفريقا0219693013002

124,080

بانكملتشعبهگلفامآفريقا5254391268

130,178,389

بانكخاورميانهشعبهمهستان707071033-810-10-1005-

109,678,810

بانكپارسيانشعبهبلوارآفريقا830-1506-2

13,924

بانكپاسارگادشعبهگلفام343-8100-12030762-1

13,836
270,629,480

٩

ريال

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-11بدهی به ارکان صندوق

1394/06/31
ریال
٦٠٥,٧٨١,٧٤٦
25,473,128
٤٦,٥٧٥,٢٤٠
١٦٥,٦١٧,١٢٦
843,447,240

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
کارمزد ضامن نقدشوندگی

-12سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

یادداشت

1394/06/31
ریال

ذخیره هزینه های تصفیه

12-1

١٤,٥٥١,٧٥٢

واریزی های نامشخص

12-2

١,١٤٣,٢٨٠
١٥,٦٩٥,٠٣٢

 -12-1ذخیره تصفیه به شرح ردیف  8یادداشت  4-3رویههای حسابداری محاسبه و در حسابها منظور شده است.
 -12-2مانده حسابهای پرداختنی نامشخص بابت واریزیهای تعدادی از سرمایهگذاران میباشد که تا تاریخ ترازنامه
مراحل صدور واحدهای سرمایهگذاری برای آنها صورت نگرفته است.
-13خالص دارایی ها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفكیك واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
1394/06/31
واحدهای سرمایهگذاری عادی
واحدهای ممتاز

تعداد
62,222
10,000
72,222

10

ریال
60,802,719,344
9,771,900,508
70,574,619,852

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-14سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود و زیان اوراق بهادار به شرح زیر است:
برای دوره مالی  254روزه
یادداشت

منتهی به
1394/06/31

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

14-1

)(655,591,007
)(655,591,007

 -14-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام شركتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
برای دوره مالی  254روزه منتهی به 1394/06/31
بهای فروش

ارزش دفتری

كارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

باما

()750,000

2,211,340,046

2,823,455,629

11,716,706

11,056,702

()634,888,991

پتروشیمی مبین

()90,000

305,190,000

262,268,460

1,614,454

1,525,950

39,781,136

سرمایه گذاری مسکن پردیس

()47,000

279,791,000

255,003,012

1,429,733

1,398,955

21,959,300

ارتباطات سیار ایران

()45,806

1,227,600,800

1,494,205,384

6,494,007

6,138,004

()279,236,595

فوالد مباركه اصفهان

()165,005

318,412,237

344,977,836

1,684,394

1,592,064

()29,842,057

لیزینگ رایان سایپا

()500,000

1,232,049,576

966,065,120

6,517,538

6,160,248

253,306,670

نوسازی و ساختمان تهران

()410,000

1,022,336,525

847,954,485

5,408,165

5,111,683

163,862,192

حق تقدم صنایع پتروشیمی كرمانشاه

()200,056

456,140,731

641,979,704

2,412,985

2,280,704

()190,532,662

7,052,860,915

7,635,909,630
11

37,277,982

35,264,310

)(655,591,007

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-15سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
برای دوره مالی  254روزه منتهی به 1394/06/31
تعداد

ارزش بازار یا قیمت تعدیل

سود (زیان) تحقق نیافته

ارزش دفتری

كارمزد

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ایران خودرو

3,000,000

6,327,000,000

8,894,349,609

33,469,830

31,635,000

()2,632,454,439

بانک پاسارگاد

3,000,000

3,843,000,000

5,290,871,543

20,329,470

19,215,000

()1,487,416,013

بانک انصار

4,000,000

9,224,000,000

10,230,132,000

48,794,960

46,120,000

()1,101,046,960

بانک ملت

2,000,000

3,768,000,000

4,792,523,844

19,932,720

18,840,000

()1,063,296,564

پتروشیمی پردیس

112,845

1,028,243,640

1,017,326,761

5,439,409

5,141,218

336,251

ح  .معدنی و صنعتی گل گهر

433,333

467,999,640

947,699,271

2,475,718

2,339,998

()484,515,348

ح .پتروشیمی پردیس

112,845

828,846,525

904,452,675

4,384,598

4,144,233

()84,134,981

ح.بانک پاسارگاد

600,000

177,600,000

457,800,000

939,504

888,000

()282,027,504

4,100,000

3,694,100,000

4,307,997,647

19,541,789

18,470,500

()651,909,936

سرمایه گذاری ساختمانایران

200,000

500,800,000

562,020,888

2,649,232

2,504,000

()66,374,120

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

190,000

668,420,000

1,042,441,764

3,535,942

3,342,100

()380,899,806

سرمایهگذاری سپه

585,000

737,100,000

1,045,441,270

3,899,259

3,685,500

()315,926,029

شركت ارتباطات سیار ایران

184,194

5,422,487,166

6,008,463,233

28,684,957

27,112,436

()641,773,460

شركت بهمن لیزینگ

335,100

997,927,800

873,428,425

5,099,411

4,989,639

114,410,324

1,749,495

4,058,828,400

4,699,265,514

20,740,613

20,294,142

()681,471,870

اوراق سهام:

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران

شهر سازی و خانه سازی باغمیشه

شده

١٢

نگهداری

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394

تعداد

ارزش بازار یا قیمت تعدیل

سود (زیان) تحقق نیافته

ارزش دفتری

كارمزد

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

300,000

3,198,300,000

3,287,399,490

16,919,007

15,991,500

()122,009,997

صنایع پتروشیمی كرمانشاه

200,056

684,991,744

842,210,998

3,623,606

3,424,959

()164,267,819

لیزینگ رایان سایپا

3,500,000

7,430,500,000

6,762,455,850

39,307,345

37,152,500

591,584,305

مخابرات ایران

1,229,821

2,704,376,379

2,750,608,005

14,306,151

13,521,882

()74,059,659

معدنی و صنعتی گل گهر

1,300,000

2,704,000,000

4,144,328,295

14,304,160

13,520,000

()1,468,152,455

نوسازیوساختمانتهران

3,155,000

7,909,585,000

6,525,113,264

41,841,705

39,547,925

1,303,082,106

66,376,106,294

75,386,330,346

350,219,386

اوراق سهام:

شده

13

331,880,531

نگهداری

)(9,692,323,974

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به 1394/06/31
-16سود سهام
برای دوره مالی  254روزه منتهی به 1394/06/31
نام شرکت

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه

سود متعلق به

در زمان مجمع

هر سهم

ریال

مبلغ سود

هزینه تنزیل

ریال

ریال

خالص درآمد سود
سهام
ریال

مخابرات ایران

1394/02/24

٢٦٢,٩٠١

٤٠٠

105,160,400

0

105,160,400

ایران خودرو

1394/04/24

٣,٠٠٠,٠٠٠

١٦

48,000,000

()32,854

47,967,146

لیزینگ رایان سایپا

1394/04/20

٤,٠٠٠,٠٠٠

١٥٠

600,000,000

()62,906,193

537,093,807

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

1394/04/30

معدنی و صنعتی گل گهر

1394/04/30

١٩٠,٠٠٠
١,٣٠٠,٠٠٠

١,٦٣٠
٥٠٠

309,700,000
650,000,000

()211,978

309,488,022

()26,068,376

623,931,624

معدنی و صنعتی گل گهر

1394/04/30

١,٣٠٠,٠٠٠

٠

0

0

باما

1394/03/20

٤٥٠,٠٠٠

٣٨٠

171,000,000

()9,929,032

161,070,968

بانک ملت

1394/04/31

٢,٠٠٠,٠٠٠

٩٠

180,000,000

0

180,000,000

پتروشیمی پردیس

1394/05/01

١١٢,٨٤٥

٠

0

0

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

1394/04/15

٢٠٠,٠٥٦

١,٥٥٠

310,086,800

()212,243

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

1394/04/15

٢٠٠,٠٥٦

٠

0

0

شرکت ارتباطات سیار ایران

1394/01/31

٢٣٠,٠٠٠

٥,٤١٠

1,244,300,000

0

1,244,300,000

بانک پاسارگاد

1394/05/14

٣,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠

600,000,000

()71,014,493

528,985,507

بانک پاسارگاد

1394/06/12

٣,٠٠٠,٠٠٠

٠

0

0

بانک انصار

1394/04/31

٤,٠٠٠,٠٠٠

٢٨٠

1,120,000,000

0

1,120,000,000

شرکت بهمن لیزینگ

1394/03/04

٣٣٥,١٠٠

٣٠٠

100,530,000

()5,837,226

94,692,774

5,438,777,200

()176,212,395

١٤

-

309,874,557
-

-

5,262,564,805

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشاركت ,اوراق اجاره و اوراق رهنی و سپرده بانکی به
شرح زیرتفکیك می شود:
برای دوره مالی 254

یادداشت

روزه منتهی به
1394/06/31

سود سپرده وگواهی سپرده بانکی

4,601,110,123

17-1

4,601,110,123
 - 17-1سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به 1394/06/31

مبغ سود سپرده بانکی

نرخ سود

هزینه تنزیل
سود سپرده بانکی
ریال

24.9

سود خالص
ریال

447,072

4,412,594,045

تجارت شعبه مطهری

4,413,041,117

1

7,237,454

پاسارگاد

7,237,455

10

195,756

پارسیان

195,757

10

1

خاورمیانه

164,520,418

10

627

164,519,791

خاورمیانه

2,571,436

22

22,402

2,549,034

ملت

9,282,148

10

5,248

9,276,900

ملی

314,410

١٠

٢

314,408

سامان

3,770,755

١٠

١٨٠

3,770,575

اقتصادنوین

657,520

١٠

٥,٣٦٠

652,160

٤٨٠,٨٩٣

4,601,591,016

15

٤,٦٠١,١١٠,١٢٣

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-18سایر درآمدها
سایر درآمدها از اقالم زیر تشکیل شده است:
برای دوره مالی 254
یادداشت

روزه منتهی به
1394/06/31
ریال

تعدیل کارمزد کارگزاری

18-1

سایر

٣,٥٤٩,٧٤٨
٢٩,٠٥٣,٧٢٦
32,603,474

 -18-1مبلغ فوق مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معامالت
غیرمعمول صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختی به کارگزار کسر شده است.

-19هزینه کارمزد ارکان
هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:
برای دوره مالی
 254روزه منتهی
به
1394/06/31
ریال
٦٠٥,٧٨١,٧٤٦
٥٠,٤٦٨,٤٥٩
٤٦,٥٧٥,٢٤٠
٢٨٨,٣٤٨,٩٩٥

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
ضامن

٩٩١,١٧٤,٤٤٠
-20سایر هزینه ها
برای دوره مالی
 254روزه منتهی
به
1394/06/31
ریال
14,551,752
٥٢,٦٤١,٠١٠
١٢٥,٧٣٤,٧٠٠
٣٤٠,١٠٠

هزینه های تصفیه
هزینه های تأسیس
هزینه نرم افزار
سایر هزینه ها

١٩٣,٢٦٧,٥٦٢
16

صندوق سرمایهگذاری سهام بزرگ کاردان
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  254روزه منتهی به  31شهریور 1394
-21تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاريخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهي احتمالي است.
-22سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمايه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زير مي باشد:
1394/06/31
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگي

مدير و موسس صندوق

شرکت تأمین سرمايه کاردان

مدير و موسس صندوق

موسس صندوق

بانک تجارت

موسس صندوق

نوع
واحدهای

تعداد واحدهای
سرمايهگذاری

درصدتملک

سرمايهگذاری
٧,٥٠٠
ممتاز

8.94

٢,٥٠٠

2.98

10,000

11.92

ممتاز

-24معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طي دوره مالي مورد گزارش به شرح زير مي باشد:
شرح معامله

طرف معامله

نوع وابستگي

شرکت تامین سرمايه کاردان

مدير و ضامن نقدشوندگي

انجام مخارج تاسیس

بانک تجارت

ساير اشخاص وابسته

سپرده گذاری

18,206

موضوع معامله

ارزش معامله

مانده طلب
تاريخ معامله

میلیون ريال
٧٧٢

(بدهي)
میلیون ريال

طي دوره

)(772

طي دوره

٤٤٦

بانک سامان

ساير اشخاص وابسته

سپرده گذاری

51

طي دوره

٠

بانک خاورمیانه

ساير اشخاص وابسته

سپرده گذاری

101

طي دوره

١

کارگزاری بانک تجارت

همگروه

خريد و فروش اوراق

199

طي دوره

٢٢

کارگزاری بانک خاورمیانه

همگروه

خريد و فروش اوراق

51

طي دوره

١,٠١٢

-25رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رويدادهايي که در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تصويب صورت های مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورت های مالي و يا افشا در يادداشت های
همراه بوده وجود نداشته است.

١٧

