صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991

مجمع عمومی صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا

با سالم؛
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا مربوط به دوره مالی  9ماهه منتهی به
تاریخ  9390/80/80که در اجرای مفاد بند  7ماده  45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات
موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
شماره صفحه
 صورت خالص داراییها

0

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
 یادداشتهای توضیحی:
الف .اطالعات کلی صندوق
ب .مبنای تهیه صورت های مالی
پ .خالصه اهم رویههای حسابداری
ت .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

3
5
6
6
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این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق
بهادار در رابطه با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاری
مشترک صبا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد
مالی صندوق  ،در برگیرنده همه اطالعات مربوط به صندوق ،هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در
آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیشبینی نموده می باشد و به نحو درست و به گونه
کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیدهاند .صورتهای مالی حاضر در تاریخ  9390/84/87به تائید ارکان
زیر در صندوق رسیده است.
با سپاس
ارکان صندوق

نماینده

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری صبا تامین

محمود گودرزی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیارممیز

امیر حسین نریمانی
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 -1اطالعات کلی صندوق

 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در
تاریخ  9300/90/04تحت شماره  98765نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  99/84/98تحت شماره
 09768نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت و مجوز آن در تاریخ  99/84/89توسط
سازمان بورس اوراق بهادار مجدداً تمدید گردیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از
سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد
قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در
سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری که مجوز انتشار آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسالمی
ایران یا سبا صادر شده باشد ،سرمایهگذاری می نماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )4اساسنامه0 ،سال
است .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان بخارست ،خیابان  ،94شماره  95واقع شده و صندوق فاقد شعبه می
باشد.

 -1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشتترک صتبا مطتابق بتا متاده  45اساستنامه در
تارنمای صندوق به آدرس  www.fund.sababroker.comدرج گردیده است.
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-2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیتر تشتکیل شتده
است:
مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشتود .دارنتدگان واحتدهای
سرمایهگذاری ممتاز به شرطی که حداقل  4درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حتق ریی
در مجمع برخوردارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حتق ریی بتودهانتد
شامل اشخاص زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای
ممتاز تحت تملک

درصد
واحدهای
تحت تملک

9

کارگزاری صبا تامین

988

%98

0

سرمایه گذاری صبا تامین
جمع

988

%98

9888

%988

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری صبا تامین است که در تاریخ  9375/89/96با شمارة ثبت  990009نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،خیابان بخارست،
خیابان  ،94شماره . 95
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی هوشیارممیز است که در تاریخ  9370/80/80به شماره ثبت 99809نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران ،انتهای گاندی
شمالی ،پالک  ،0طبقه  ،4واحد .99
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ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری صبا تامین است که در تاریخ  9375/89/96به شماره ثبت  990009نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارتست از تهران ،خیابان بخارست،
خیابان  ،94شماره .95
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی قواعد است که در تاریخ  9304/89/94به شماره ثبت 08496نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران -میدان
توحید -ابتدای خیابان ستارخان -خیابان کوثر دوم – مجتمع دلگشا -طبقه اول -واحد . 4

-3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری

 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت
و در اندازهگیریهای بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق
بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  9306/99/38هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری
میشود.
 -4-2-2سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام
شرکتهای 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 ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش
سهام؛
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باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری" مدیر
صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر
 08درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
 -4-2-1سرمایه گذاری 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.
 -4-2-9سرمایهگ ذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی:
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین
میشود.

 -,-0درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -4-1-2سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان
سهام شرکتهای سرمایهپذیر شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به
ارزش فعلی محاسبه و در حسابها 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 سرمایهپذیر و
حداکثر ظرف  0ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه 4
درصد تنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها
منظور میشود.
 -4-1-1سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار
با درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده و گواهیهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده
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اصل سرمایهگذاری شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده
وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علیالحساب محاسبه می گردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با
درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر
گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری
منعکس میشود.

 -4-3محاسبۀ کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت
میشود:
عنوان هزینه
هزینه های تاسیس
هزینه برگزاری مجامع صندوق

شرح نحوة محاسبه هزینه
معادل  6در هزار ( ),0,,6از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  ,,میلیون ریال با ارائه
مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حداکثر تا مبلغ  7,میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با
تصویب مجمع صندوق
ساالنه  ,درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعالوه  3در هزار ( ),0,,3از ارزش

کارمزد مدیر

روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند  3-,-,و  ,درصد( ),0,,از ما به التفاوت
روزانه ی سود علی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری نسبت
به باالترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

کارمزد متولی

ساالنه  ,0,درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق

کارمزد ضامن

ساالنه  ,0,درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

حق الزحمه حسابرس
حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق
حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هرینه های دسترسی به نرم افزار 6تارنما6
و خدمات پشتیبانی

ساالنه مبلغ ثابت ,796میلیون ریال
معادل  ,03درصد ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور 6مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات
اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه ها ی دسترسی به نرم افزار صندوق 6نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها
ساالنه تا سقف  73,میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
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 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  40اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن هر  3ماه یک بار تا سقف 98
درصد قابل پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس
میشود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها  ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج
تأمین مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.

 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود.
برای محاسبۀ قیمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش
خرید داراییهای مالی اضافه میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد
معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر
طبق ماده  94اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری
است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛ لذا تفاوت قیمت
صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
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- 5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
 -4-9سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:
73179,,9,,

731,9,,9,,
بهای تمام
شده

خالص ارزش فروش

درصد

فراورده های نفتی 6کک و سوخت هسته ای

,619961,16,9,
76,,,633,6331
76,,667,,69,6
7617,6,,,6,16
7676,6,3,6,31
69,613761,1
19169316799
7166,,661,,
1396,,11

,61776,1,661,
,67,966616667
7661,61,,6999
766376,,16977
76,7,61,,61,6
11669,96,11
13,66,361,,
,,66,,,6,69
7,,61,763,9

,3096
76016
73091
7307,
7,07,
609,
,0,1
7066
,0,3

استخراج کانه های فلزی
سرمایه گذاریها
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
خودرو و ساخت قطعات
فلزات اساسی
انبوه سازی امالک و مستقالت
محصوالت شیمیایی
خدمات فنی و مهندسی
استخراج نفت و گاز خام
پیمانکاری صنعتی

جمع

7,6133671,6911

7766696,166,11

190,,

جمع

صنعت
محصوالت شیمیایی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
فلزات اساسی
استخراج کانه های فلزی
قند و شکر
انبوه سازی امالک و مستقالت
الستیک و پالستیک
محصوالت کاغذی

11

صنعت

بهای تمام
شده

خالص ارزش
فروش

درصد

76,,1613366,,
166617167,1
76,,,631167,1
76,,,6,,,639,
,1,671,631,
7633,67,,6633
17,67,76,,9
16961176,96
9176,67631,
39,69,76,,1

,,16611617,
,,,617,619,
1376,6166,3
,,1666,67,6
9,,66796163
76,,16,176711
11763,66,3,
,336,916,19
3316,196,11
,1,639763,6

770,6
10,,
7,0,9
770,,
60,7
7301,
7,069
1036
906,
9

,666,67396111

66,,,6,,,66,,

1,036
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 -6حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

34,0/40/40

34,3/44/40

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپردههای بانکی
حسابهای دریافتنی از سرمایه گذاران

ریال
,7369116116
3,36,6,
,671,

درصد
,,
1
,

ریال
911679,617,
,,,6,,1
,671,

ریال

,

سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی

776,1,6166

1

776,1,6166

1

4402,,02454

24523422003

حسابهای دریافتنی :

جمع

40,2,402,,5

6,16,,66,33
9166,,

 -7سایر داراییها
سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق ،مخارج نرم افزار و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر
اساس ماده  37اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف  4سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از
محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک میشود .در این صندوق مدت زمان استهالک نرم افزار
یک سال میباشد.
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73179,,9,,

731,9,,9,,
مانده در ابتدای
دوره

مخارج اضافه
شده طی دوره

استهالک دوره
مالی

مانده در پایان
دروه مالی

مانده در ابتدای
دوره

مخارج اضافه
شده طی دوره

استهالک دوره
مالی

مانده در پایان
دوره مالی

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

(ریال)

مخارج نرم افزار

,,6,91636,

,

,,66,,663,

7366,,,6,,,

7,166936,36

,

( )9,6119696,

,,6,91636,

جمع

,,6,91636,

,

,,66,,663,

7366,,,6,,,

7,166936,36

,

( )9,6119696,

,,6,91636,

-8موجودی نقد
موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
نام بانک

نوع حساب

شماره حساب

731,9,,9,,
)ریال(

73179,,9,,
)ریال(

بانک پاسارگاد

حساب پشتیبان

,,1-77-7,,,19,-7

17,6,11

,

بانک پاسارگاد

حساب جاری

,,1-,7,-7,,,19,-7

7,6,,,6,,,

7,6,,96,39

بانک سامان

حساب پشتیبان

,91-,7,-7,,,11,-7

,66,,,61,,

,

بانک سامان

حساب جاری

,91-9,-7,,,11,-7

,

,

,,235,2440

34200,244,

جمع
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-9جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به شرح زیر است:
34,0/40/40
مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده بستانکار

نام شرکت کارگزاری

ریال

ریال

ریال

ریال

شرکت کارگزاری صباتامین

2012106210230

)(,2071109910,11

,201,309020102

1,21306100216

جمع

205,2062502,1

(),,0,5205520,55

,202,,0512051,

50,5,06210,26

-11بدهی به ارکان صندوق
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
34,0/40/40

34,3/44/40

(ریال)

(ریال)

مدیر صندوق

27206,009,1

620,770370

ضامن

12101960132

7101370937

متولی

9202970211

2100770691

حسابرس

2107200,21

701160922

3,20222

7620222

,5,0,,,0,1,

22,055,0522

مطالبات مدیر بابت صدور9ابطال
جمع
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-11سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیراست:
34,0/40/40

34,3/44/40

(ریال)

(ریال)

بدهی به مدیر بابت امور صندوق

34224442444

4

سایر پرداختتی برای واریز نامشخص

7,6,,,6,,,

4

ذخیره تصفیه

,167636,61

,,671,611,

71,66636,61

,,671,611,

-12خالص داراییها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:

34,3/44/40

34,0/40/40
تعداد

(ریال)

تعداد

(ریال)

واحدهای سرمایهگذاری عادی

9,,,

1617961316,9,

9,1,

9617361116,6,

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز

7,,,

76,,,6,3163,6

7,,,

767,,6,,366,,

جمع

,,,,

1611361116719

,0,1,

,6,666,,,6191
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-13سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان)حاصل از فروش اوراق بهادار به شرح زیر است:
یادداشت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا
فرابورس
سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم
سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی

73-7
73-,
73-3

15

731,9,,9,,
)ریال(

73179,,9,,
)ریال(

,6,9,6,166,,3
,,,061,

31,6,,3,611
3,613,6173
,

,0,9,01110117

9796,9,697,

)(361,769,,

صندوق سرمایه گذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991
 -73-7سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

731,9,,9,,
نام سهم

73179,,9,,

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود و زیان فروش سهام

پتروشیمیفنآوران

1,,222

2,631,6,2,31,

2,9,2,370,192

,,326,217

,,6,6,192

9,1,222,096

سرمایه گذاری سای پا

تولیدمواداولیهالیافمصنوعی

122,222

,31,222,222

1,0,621,211

1,620,112

1,,71,222

1,2,132,130

سای پا

,,,,,

سرمایهگذاریساختمانایران

,12,222

2,127,701,222

020,921,033

1,703,062

1,,71,,13

970,123,739

گسترش سرمایه گذاری ای ران خودرو

7,,3,

10,190,,109,1

سرمایهگذاریغدیر

191,122

7,329,212,211

7,116,027,022

1,6,,,212

1,99,,727

961,16,,,36

سرمایه گذاری غدیر

71,,,,

60,9301,1011,

6011,0,1,017,

فوالدمبارکهاصفهان

112,222

1,161,16,,627

1,1,2,639,767

22,72,,,09

22,271,131

133,20,,271

گروه بهمن

,,666

60,,701,,0,1,

60,7701190,,7

1,1039,

سرمایهگذاریبانکملیایران

160,222

1,917,,12,1,1

1,979,212,90,

,,2,9,231

9,321,362

)( ,306,10,1,

گل گهر

1,,,,

,03,,0777079,

603970,,60,,7

,0,660111

,079,01,6

صنعتیدریاییایران

232,222

9,671,120,170

9,771,621,,20

372,322

312,222

)( 7,,037,0,3,

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

769,,,

30,,901,90991

30,,,09,,0,1,

,07,101,3

,0,31091,

)( 106130616

گروهبهمن

212,222

6,231,300,206

6,117,027,302

32,,,03

06,,91,

)( 360,1,063,

حفاری شمال

1,1,,

301730,730711

301,709,70,67

707,107,,

707,,07,,

)( 7,019107,,

گسترشسرمایهگذاریایرانخودرو

912,222

7,121,919,931

7,177,121,133

1,129,232

1,232,072

)( 6107,60161

فوالد مبارکه اصفهان

3,,,,

3039107,9061,

3039,0,,,0,,,

,,3017,

91,0,,,

)( 9190,,1

مدیریتپروژههاینیروگاهیایران

922,222

1,313,222,130

1,30,,,61,770

1,192,212

1,931,,16

)( 6,0,,101,1

شرکت ملی صنایع مس ای ران

7,,,,,

,0,1,0,970773

,0,,70,1701,,

90,,90,,,

301,,0336

9,0,,1071,

سایر

1,,1,,36,

61,,11,161,137

6,,212,217,191

02,367,230

77,,76,111

2,1,2,36,,921

سایر

,11,19,

,60,170,1,0191

,906990,6,01,1

3,0,,90,31

3607,,0,,6

313039,0,1,

جمع

,07310969

7,101,,01,10113

7,,0769061,0,3,

7,309,30,69

776061,07,9

,0,9,0,160,,3

جمع

31,1,6,

,,01,103170,6,

,,0,,901,10,31

,90,,60,,1

,70317011,

31,0,,30611

-93-0سود(زیان)ناشی از فروش حق تقدم:
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نام سهم

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود و زیان فروش سهام

1,966

,09,9013,09,,

,09160,7,0,,1

,11093,

,69061,

)( 9,0,970131

103,,0637033,

103,107,101,,

9,1071,

9390,,9

)( 103,10661

10,130,7901,6

77,0,9,

7770161

7690936

301,10,6,

306130,6,

,,0,7,0171

,1,031,

,07,30,,1

)( 9707,90,,9
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 -73-,سود و زیان ناشی از فروش حق تقدم

731,9,,9,,
نام سهم
سنگ آهن گل گهر
جمع

73179,,9,,

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

7,0991

97,097,09,,

97,0,,60,,3

31,016,

3,,076,

7,0991

97,097,09,,

97,0,,60,,3

31,016,

سود(زیان)ناشی

نام سهم

تعداد

بهای فروش

سرمایه گذاری سایپا

,,60666

9,06,60,96

9096101,6

جمع

,,60666

9,06,60,96

9096101,6

از فروش
852,670
,,,061,

3,,076,

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

,790179

,,30733

3,013,0173

,790179

,,30733

3,013,0173

 -73-3سود(زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت و اوراق گواهی سپرده بانکی:
731,9,,9,,
تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق مشارکت پاالیش نفت تهران

70,9,

70,3,03630916

70,9,01,,0,9,

,71016,

)( 70,170,,,

گواهی سپرده بانک انصار

70,,,

7091106,6063,

76,,76,7,66,,

707,,036,

)(,631166,,

جمع

,0,9,

,0,360,,,0779

,6,976113669,

,0,,,07,9

)(361,769,,
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 -14سود(زیان)تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:
 -79-7سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
34,0/40/40
نام سهم

34,3/44/40
ارزش خالص

سود(زیان)

فروش

تحقق نیافته
39,0,1,0,,1

سرمایه گذاری ساختمان ایران

سرمایه گذاری غدیر

,,,0,,,

,,,0,,,

,790,,,0,,,

9,,0,,,0,,,

6670,610,66

9170,670319

70,7,03,9

70,1,0,,,

70,,101,,

7061,0,,,

33,066,0777

3,,0,6103,1

)( 960961097,

,,,069701,1

)( 130,910,1,

,07110,160,,3

)( 91,0,790,9,

نام سهم

تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

پاالیش نفت اصفهان

,,,,,

70,,6063,0,,,

7076,0,3,0,31

,0,1,0,11

10633071,

70,7,01,,01,6

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

,,,,,,

,0,,90,,,0,,,

703110,,30193

7,06,,0,7,

7,0,,70,,,

701,30,1601,,

,,,01,,0,31

سرمایه گذاری غدیر

3,136

7,,03,70,,,

,106,10166

6910,97

67701,1

7,70,1,0,,,

3309,,0179

سرمایه گذاری سایپا

صنایع شیمیایی خلیج فارس

3,,,,,

,09,903,,0,,,

,0,6,013,0,,,

7,01,30,91

7,0,170,,,

,09,10,9,0,,3

76,077,0,,3

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

3,,0,,,

فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

9,,,,

,,9013,0,,,

69,013701,1

90,,10,9,

90,,3061,

11609,90,11

79101,,0,7,

حفاری شمال

,,90,,,

39,0,1101,,

ت-سنگ آهن گل گهر

7,991

7,30,3,0,,,

71609,90,,9

11,01,,

171061,

7,70696091,

-7901,10,,1

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

7,,0,,,

3,70,,,0,,,

,,106,10137

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

7,,,,,

,,,01,,0,,,

,,,0,3301,1

,01,90,,3

,06,30,,,

,7,03970111

-9,0,17016,

ملی سرب و روی ایران

73,0,,,

33907,,0,,,

317099,0,17

7016103,1

فوالد مبارکه اصفهان

7,,,,,

96,019,0,,,

91,0,630,91

,099,0111

,037901,,

9,,07,70,16

-7903,701,7

پتروشیمی پردیس  -بورسی

7,0,,,

3,,0,7,0,,,

39,0,3,0,,9

706790,67

70,,60,,,

ملی سرب و روی ایران

7,,,,,

,,907,,0,,,

,,701,60,16

70,1106,1

70,,,0,,,

,,701110,77

-7101,601,,

پتروشیمی فن آوران

,90,,,

,,,01360,,,

37907170,,1

707110337

7077906,,

نوسازی و ساختمان تهران

,,,,,,

13,0,,,0,,,

161017,0961

301,,0,1,

306170,,,

13,06,301,,

-3103770,9,

سایر

3,9,1,

,0169091907,,

,0611091,0761

7906,90,61

730,,,0317

,01360,,1066,

360,,10917

3,044,,24

33,502,352,444

34,,52,254,404

20,4,0,053

40,,44,004

33,22,,0,2,05,

3,300,003,04,

سایر

جمع
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فروش

)( ,9,06,30,13

تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

9,,0,,,

17,03,,0,,,

19,01,,0117

3016,033,

30,6701,,

1,,0,71017,

6310,,,0,,,

,710,,,0616

303,7036,

307160,,,

63,06,,063,

)( 7,609330,99

19,01,60,1,

,01710,6,

,0,1,0,,,

,,,017,019,

)( ,390,9,06,,

,0,,,0,93

,09970,,,

9,30,,,01,1

)( 71,039701,1

701730,,,

3310,190,16

)( 7,,09,6011,

,1,09910,,,

,01,10771

)( 9,0111016,

7079,0,,,

جمع

ارزش خالص

سود(زیان)
تحقق نیافته

4,3,4,444

,016,07910,,,

30,7,0,6,01,1

0,3,4,024,004 2,204,4,0,,44

7906,707,7

44,403,23,

730111019,

44,344,504

2,430,453,444

)( 3,2,4,4,4,03,

صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  ,ماهه منتهی به تاریخ  0اردیبهشت 34,0

 -15سود سهام
34,0/40/40
نام شرکت

34,3/44/40
خالص درآمد سود

تاریخ مجمع

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

فوالد مبارکه

73179,99,,

7,0,,,0,,,

,

7,0,,,0,,,

سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

731797,9,,

76,0,,,0,,,

,30,9,0769

79701,10,36

سرمایه گذاری غدیر

731797,9,,

7301910,,,

70,960,16

7,0,,30,,9

3,4,5,,,444

0,,500,,24

جمع

نام شرکت

تاریخ مجمع

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

73179,9937

1,0,,,0,,,

( ),0,9,0713

,101,70,,1

پارس خودرو

73179,99,,

7,0,,,0,,,

( )70,,60,,,

730773011,

سهام

320,,23,4,4

سهام

گروه بهمن

73179,99,9

310,,,0,,,

( )309,10,17

390,1,01,1

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

73179,99,,

3,0,,,0,,,

( )907,,0166

,,0,170,39

سیمان ایالم

73179,,97,

30,,,0,,,

( ),,,0631

,01990367

معدنی و صنعتی چادر ملو

73179,397,

9,0,,,0,,,

,

9,0,,,0,,,

سنگ آهن گل گهر

73179,997,

,,0,,,0,,,

( )301610,37

,,0,3,0161

پتروشیمی فن آوران

73179,9977

9,0,,,0,,,

,

9,0,,,0,,,

معادن بافق

73179,9979

,0,,,0,,,

( )7770,13

,0,,,09,1

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

73179,99,,

3,0,,,0,,,

( )17,06,1

390,,10313

پتروشیمی اراک

73179,,9,,

,,0,,,0,,,

,

,,0,,,0,,,

سرمایه گذاری سایپا

73179,99,3

71,0,,,0,,,

,

71,0,,,0,,,

مارگارین

73179,79,,

70,,,0,,,

,

70,,,0,,,

حفاری شمال

73179,99,9

1,0,,,0,,,

( )701,10,,,

130,1,071,

205,,44,444

( )30,,55,344

22,,,50,025

جمع
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خالص درآمد سود

صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991

 -16سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساببهشرحزیرمیباشد:
2931/21/20

2932/21/20

ریال

ریال

سوداوراقمشارکتفرابورسی

26-2

,301720267

2

سوداوراقگواهیسپردهبانکیوسپردهبانکی

26-1

160,2902,3

907770961

22103090126

907770961

جمع



-26-2سوداوراقمشارکتفرابورسی
2931/21/20
هزینه

اوراقمشارکتپاالیشنفتتهران

برگشت

خالصسود

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

مبلغاسمی

نرخسود

سود

سود

اوراق

2932/20/11

2939/21/23

202220222

122

,301720267

2

,301720267

,,02,,026,

جمع



21

,,02,,026,

صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991

-26-5سوداوراقگواهیسپردهبانکیوسپردهبانکی
2932/21/20

2931/21/20
هزینه

گواهیسپردهبانکانصار

برگشت

خالصسود

خالصسود

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

مبلغاسمی

نرخسود

سود

سود

اوراق

اوراق

2932/20/11

2939/21/23

202220222

122

,70,390102

2

,70,390102

2

72

003120291

669

003230,63

907770961

260,250,25

665

260,250,,,

907770961

سودسپردهبانکی

-17سایر درآمدها
سایر درآمدها به شرح زیر می باشد:
یادداشت

درآمد سود سهام

7,-7

جمع

731,9,,9,,

73179,,9,,

ارزش خالص

ارزش خالص

)ریال(

)ریال(

7,0,,10131

,6,,1661,

7,0,,10131

,0,,1061,

 -71-7درآمد سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده می باشد که در سال مالی قبل از درآمد سود سهام کسر شده است و طی سال مالی جاری تحقق یافته است.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991

-18هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر می باشد:
731,9,,9,,

73179,,9,,

مدیر صندوق
ضامن
متولی
حسابرس

77,671,6369
736,13,6,13
3,67316,,,
766,,1691,

6,6911611,
1,6,116311
7,6,11663,
,67,163,6

جمع

,136,3,6111

345242424,2

-19سایر هزینهها

هزینه تصفیه
هزینه های آبونمان
هزینه برگزاری مجامع
سایر هزینه ها

731,9,,9,,

73179,,9,,

(ریال)
,,6,91636,

(ریال)
69,6,3,
9,6119696,
31,6,,,

3432,232525

,,204,2444

961,16,1,
,6,3,6,,,
73631,6,,1

جمع
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صندوق سرمایهگذاری مشترک صبا
یادداشت های همراه صورت های مالی
دوره  9ماهه منتهی به تاریخ  8اردیبهشت 2991

-21سرمایهگذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
25,5/,5/,1

اشخاصوابسته

نام

مدیروضامنوکارگزارو

شرکتکارگزاری

اشخاصوابستهبهوی

صباتأمین

نوعوابستگی

مدیرصندوق

25,2/,2/,1

نوعواحدهای

تعدادواحدهای

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری

درصدتملک

عادی

9219

17%

ممتاز
جمع

322

272

90319

7,%

نوعواحدهای

تعدادواحدهای

سرمایهگذاری

سرمایهگذاری

درصدتملک

عادی

9219

132

ممتاز

322

202

90319

772

-21رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود
نداشته است.
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