صندوق سرمايهگذاري آرمان کارآفرين
صورتهاي مالي براي دوره میاني نه ماهه
منتهي به  41دي ماه سال 4315
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یادداشت
دارایی ها:

4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسپردههایبانکی


5

888111,291,238,218

68266829883928897

سرمایهگذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلییالحساب

2

38217869383568122

18355899986198322

حسابهایدریافتنی

6

15881682198151

11838581158292

جاریكارگزاری

1

-

51381588812

سایرداراییها

9

83381168555

-

موجودینقد

82

-

1282228222

415131,617,317,131

415447511151145647

جمعداراییها

بدهی ها
پرداختنیبهاركانصندوق 

88

32883583178651

83895189198587

پرداختنیبهسرمایهگذاران

81

82899582228651

1892182128815

پیشدریافتها

83

729828287318715

-

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر


87

7877183788989

1839289238668

176543156645671

11591757995161

415411511454915191

415134511951795117

451195991

451135419

جمعبدهیها

85

خالص داراییها
هایهرواحدسرمایهگذاری


خالصدارایی

یادداشتهای توضیحی همراه 5جزء الینفك صورتهای مالی است.





2

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه منتهی

دوره میانی نه ماهه منتهی

به 4931/41/41

به 4931/41/41

ریال

ریال

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

82

9832985138333

2813382918382

3868589158996

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

86

86882289368516

)(5857388228285

81871987678336

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

81

18128821281878922

88267885386278996

88513888283398928

سایردرآمدها

89

92389958373

11987228359

78581528378

15113511159945473

45161576956145116

45133569451115167

یادداشت
درآمد ها:

جمع درآمدها

سال مالی منتهی به 4931/14/41

هزینه ها:
هزینهكارمزداركان

12

79851182888137

11875383628222

35818188188125

سایرهزینهها

18

1832186618392

1855986158717

8893981958862

جمع هزینه ها

14599159915191

11514954115411

96541451475961

سود خالص

15466547353175393

45111577157195316

45171516357915114

بازدهمیانگینسرمایهگذاری

8

بازدهسرمایهگذاریپایانسال

826251
1

866611

876621

116671
856951

836131


صورت گردش خالص دارایی ها
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تعداد

یادداشت
خالصداراییها(واحدهایسرمایهگذاری)اولدوره
واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره
واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره 
سودخالصدوره
سودپرداختی
تعدیالت

ریال

989998968

828298817385218172

181218288

18119883886288188

181218288

289298776

28929877682228222

286628297

28662829782228222

8883578863

888357886382228222

)(889298215

)(88929821582228222
18866882989728939
)(18811873282368922
75867281568385

)(881198321

-

)(88119832182228222
88252822282718926
)(516883389378133
32831981718157

)(788528183

-

)(78852818382228222
88521856982378128
)(88575882981228897
76811889638211

4153335639

415411511454915191

657935319

95147591159115493

353335364

415134511951795117

-

خالصداراییهایپایاندوره

ریال

-



صورتهایمالیمیباشد .

یادداشتهایتوضیحیهمراه8جزءالینفك


سود خالص
 
سرمایهگذاری=

بازدهمیانگین
میانگین موزون وجوه استفاده شده
بازدهسرمایهگذاریپایاندوره=

1

تعداد

ریال
18119883886288188

11

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تعداد

سال مالی منتهی به 4931/14/41

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
داراییهای پایان سال

خالص

3

سود)زیان(خالص



-

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

-4

اطالعات کلی صندوق

-4-4

تاریخچه فعالیت

صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتآرمانكارآفریندرتاریخ8319/81/86بادریافتمجووزازسوازمانبوور واوراق
بهادار(سبا)بهعنوانصندوقسرمایهگذاریموضوعبند12ماده8قانونبازاراوراقبهادارمصوبآذرماهسوال88317
فعالیتخودراآغازكرد.اینصندوقباشماره82175نزدسبابهثبترسیدهاسوت.هود ازتكوکیصصوندوق8جموع
آوریسرمایهازسرمایهگذارانوتكکیصسبدیازداراییهاومدیریتاینسبداست؛باتوجهبهپذیرشریسوكموورد
قبول8تالشمیشود8بیكترینبازدهیممکننصیبسرمایهگذارانگردد.براینیصبهاینهد 8صندوقبیكتروجووه
خودرادراوراقمكاركت8سپردهبانکی8گواهیسپردهبانکی8اوراقبهاداربادرآمدثابتسرمایهگذاریمینماید.مدت
فعالیتصندوقبهموجبماده()5اساسنامه8سهسالاست.مركزاصلیصندوقدرتهران8خیابانآفریقوا8بلووارصوبا8
پالک81طبقهاولشركتكارگزاریبانككارآفرینواقعشدهوصندوقدارای881شعبهمیباشد .همچنیننرخسوود
پوویشبینوویشوودهصووندوقاز12بووه89درصوودطبووقمجمووعمووورخ8395/25/13وتاییدیووهسووازمانبووور بووه
تاریخ8395/22/88كاهشیافت .
.

-4-1

اطالع رسانی

كلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسورمایهگوذاریآرموانكوارآفریندرتارنموایصوندوقسورمایهگوذاریبوهآدر 
www.akfund.comدرجگردیدهاست.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

-1

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریآرمانكارآفرینكهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازاركان زیرتكکیصشدهاست :

شود.دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتاز


گذاریممتازتكکیصمی

ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایه
 -1-4مجمع صندوق5
بهشرطیكهحداقص نصف به عالوة یك واحدهایسرمایه گذاریراداراباشند8ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند .
درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیكهدارایحقرأیبودهشامصاشخاصزیراست :

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

4

شرکت کارگزاری بانك کارآفرین

45111

6511

1

بانك کارافرین

495111

31511

 115111

411

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

جمع

 -1-1مدیر صندوق 5شركتكارگزاریبانككارآفرین استكهدرتاریخ 8315/27/22باشمارهثبت 5993نزدمرجع
ثبتشركتهایشهرستاناردبیصبهثبترسیدهاست.نكانیمدیرعبارتاستازتهران8خیابانآفریقا8بلوارصبا8
پالک 1
 -1-9متولی صندوق 5موسسهحسابرسیفاطراستكهدرتاریخ 8328/26/28باشمارهثبت 1398نزدمرجعثبتشركت
هایشهرتهرانبهثبترسیدهاست.نكانیمتولیعبارتستازوصالشیرازی8بزرگمهرغربیكویاسکوپالک87طبقهچهارم.
 -1-1ضامن نقد شوندگی صندوق 5بانك كارآفرین است كه در تاریخ  8361/9/86با شمارة ثبت  856985وشناسة ملی
828212122112نزد مرجع ثبتشركت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نكانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 8خیابان ولیعصر 8روبروی پارک ملت 8ناهید غربی 8شماره 96
 -1-1مدیر ثبت صندوق 5بانك كارآفرین است كه در تاریخ   8361/9/86با شمارة ثبت  856985وشناسة ملی
 828212122112نزد مرجع ثبتشركت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نكانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 8خیابان ولیعصر 8روبروی پارک ملت 8ناهید غربی 8شماره 96
 -1-7حسابرس صندوق  5موسسهحسابرسیفریوراناستكهدرتاریخ 8322/27/13بهشمارهثبت 3329نزدمرجعثبت
شركتهایموسساتغیرتجاریتهرانبهثبترسیدهاست.نكانیحسابر عبارتستازتهران8شهرکغربخیابانخوردین
خیابانتوحیدیکمپ8طبقه .5
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
 -9مبنای تهیه صورتهای مالی
برمبنایارزشهایجاریدرپایاندورةمالیتهیهشدهاست .

صورتهایمالیصندوقاساساً

 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
-1-4

سرمایهگذاریها

سرمایه گذاریدراوراقبهادارشامصسوهاموسوایرانوواعاوراقبهواداردرهنگوامتحصویصبوهبهوایتموامشودهثبوتودر
گیریهایبعدیبوهخوالصارزشفوروشطبوقدسوتورالعمص"نحووةتعیوینقیموتخریودوفوروشاوراقبهواداردر
اندازه 

گیریمیشود .

هایسرمایهگذاری"مصوب8312/88/32هیأتمدیرهسازمانبور واوراقبهادار 
اندازه


صندوق
 -1-4-4سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شركتهای بورسی یا
بهخالصارزشفروشمنعکسمی شود.خالصارزشفروشسهامعبارتاستازارزشبازارسهمدرپایانروزیا

فرابورسی
قیمتتعدیصشدهسهم8منهایكارمزدمعامالتومالیاتفروشسهام؛باتوجهبهدستورالعمصنحوهتعیینقیمتخریدو
مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجودشواهدوارائهمستنداتكافیارزش

مایهگذاری
فروشاوراقبهاداردرصندوقهایسر 
سهمدرپایانروزرابهمیزانحداكثر 12درصدافزایشیاكاهشدهدوقیمتتعدیصشدهرامبنایمحاسبةخالصارزش
فروشقراردهد .
 -1-4-1سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:خالصارزشفروشاوراقمكاركتدر
هرروزباكسركارمزدفروشازقیمتبازارآنهامحاسبهمیگردد .
 -1-4-9سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:خالصارزشفروش
اوراقمكاركتغیربورسیدرهرروزمطابقباسازوكاربازخریدآنهاتوسطضامنتعیینمیشود .
-1-1

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:

درآمدحاصصازسودسهامشركتهادرزمانتصویبسوودتوسوطمجموععموومیصواحبانسوهام

 -1-1-4سود سهام :
سودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسوبهودر

شركتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.همچنین
حسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنكده8مبلغسوددریافتنیباتوجهبوه

برنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشركتسرمایهپذیروحداكثرظر مدت1ماهبااستفادهازنورخسوودعلویالحسواب
تنزیصمیشود.تفاوتبینارزشتنزیصشدهوارزشاسمیبواگذشوت

ساالنهآخریناوراقمكاركتدولتیبهعالوه5درصد
بهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود .

زمان
 -1-1-1سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سودتضمین شدهاوراقبهاداربادرآمدثابت
یاعلیالحساب8سپردهوگواهی هایسپردهبانکیبراسا مدتزمانوباتوجوهبوهمانودهاصوصسورمایهگوذاریشناسوایی
می شود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهكمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسودعلویالحسواب

6

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
محاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب8سپردهوگواهیهوایسوپردهبوانکیبوا
وبادرنظرگرفتنمدتباقی ماندهتوادریافوتسوودبواهمواننورخقبلویتنزیوصشودهودر

استفادهازنرخسودهماناوراق
گذاریمنعکسمیشود .


هایصندوقسرمایه

حساب
 -1-9محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هاثبتمیشود .


گذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحساب

صندوقسرمایه
كارمزداركانوتصفیه

شرحنحوةمحاسبةهزینه

عنوانهزینه
هزینههایتأسیس 


معادل2/5درصدازوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهحداكثرتامبلغ522میلیونریال8
باارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق 

هزینههایبرگزاریمجامعصندوق 


میلیونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیكسالمالیباارایةمدارک

حداكثرتامبلغ 12
مثبتهباتصویبمجمعصندوق 

كارمزدمدیر 

ساالنه2/3درصدازخالصارزشروزداراییهایصندوق 

كارمزدمتولی 

ساالنه  2/28درصدازمتوسطروزانهارزشخالصداراییهایصندوق8كهحداقص52وحداكثر
822میلیونریالخواهدبود 

كارمزدضامننقدشوندگی 

درصدازخالصارزشروزداراییهایصندوق 

ساالنه2/1

حقالزحمةحسابر




ساالنهمبلغثابت872میلیونریال 

حقالزحمهوكارمزدتصفیةصندوق 


هایصندوقدرآغازدورةاولیهتصفیهمیباشد .


درصدارزشخالصدارایی
معادل2/8

حقپذیرشوعضویتدركانونها 


هایمذكور8مكروطبراینکهعضویتدراینكانونهاطبق


معادلمبلغتعیینشدهتوسطكانون
مقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد 

اندازیتارنمایآنوهزینههایپكتیبانیآنها


افزارصندوق8نصبوراه

یدسترسیبهنرم

هزینه
هایدسترسیبهنرمافزار8تارنماو


هزینه
ساالنهتاسقف522میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق 
خدماتپكتیبانیآنها 

 -1-1بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره 3ماده 55اساسنامه8كارمزدمدیر8متولی8ضامنهرسهماهیكبارتاسقف 92درصدقابصپرداخت است.
هامنعکسمیشود .


ماندهكارمزداركانبهعنوانتعهدصندوقبهاركاندرحساب

باقی
 -1-1مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهیالتدریافتی از بانكها  8موسسات م الیاعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی رادر بر
گیردودردورهوقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود .


می
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
 -1-7تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
گذاریایجادمیشود.برایمحاسبة


اینتعدیالتبهدلیصتفاوتدرنحوهمحاسبةقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایه
قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری كارمزد پرداختی بابت تحصیص دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
گذاریكارمزدمعامالتومالیاتازقیمتفروشداراییهای


شود.همچنینبرایمحاسبهقیمتابطالواحدهایسرمایه

می
ارزشروزداراییهایصندوق

اساسنامهصندوق 

گذاریكسرمیگردد.نظربهاینکهبرطبقماده 85


مالیصندوقسرمایه
هایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگیریو


گذاریاست8بهدلیصآنکهدارایی

برابرباقیمتابطالواحدهایسرمایه
شود؛لذاتفاوتقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقیمتصدوروابطال


ارائهمی
منعکسمیشود .
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
-5

سرمايه گذاري در سپرده بانکی وگواهی سپرده بانکی
4931/41/41
تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سررسید

4931/14/41
مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

كوتاهمدت-2128691298222-آینده
بلندمدت-2723631228223-دی

8395/26/82
8395/29/19

8395/81/82
8392/29/19

ریال
18266828289928293
88522822282228222

86686
9621

-

كوتاهمدت-2128112121221-دی
كوتاهمدت-1722716282227-كارآفرین
كوتاهمدت-8222213278121-موسسهمالیواعتباریعسگریه
كوتاهمدت-282332522197252-قوامین
كوتاهمدت-2183129922223-صادرات
بلندمدت-2783153851221-ملی
بلندمدت-2788265622-تجارت

-

-

88293822788128161

6628

18213886883818157

12651

8395/21/81
8395/26/82

8392/21/81
8395/81/82

88218815788168317
136883783728718
628882887618217
259817282228222
522822282228222
522822282228222

2693
5636
7611
7613
3618
3618

83829182918217
-

2687
2622
2622
2622
2622
2622

بلندمدت-883-8825-162286-8-گردشگری
كوتاهمدت-2389279778-تجارت

8397/81/82

8395/81/82

522822282228222

3618

522822282228222

7697

-

-

715826181578129

3688

-

2622

بلندمدت-5722617317222-كارآفرین

8397/81/88

8395/81/88

722822282228222

1656

722822282228222

3695

بلندمدت-883-888-162286-8-گردشگری

8395/25/15

8392/25/15

122822282228222

8611

-

2622

بلندمدت-5722681283229-كارآفرین

8395/27/25

8392/27/25

822822282228222

2627

-

2622

بلندمدت-2722617377226-كارآفرین

8397/81/88

8395/81/88

62822282228222

2675

62822282228222

2629

بلندمدت-5722681568229-كارآفرین

8395/29/11

8392/29/11

52822282228222

2631

-

2622

بلندمدت-5222122223891-مسکن

8395/22/16

8392/81/16

52822282228222

2631

-

2622

بلندمدت-5122221112229-كارآفرین

8397/26/83

8395/26/83

32822282228222

2689

32822282228222

2632

بلندمدت-5122259261223-كارآفرین

8397/26/26

8395/26/26

32822282228222

2689

32822282228222

2632

بلندمدت-5122251721229-كارآفرین

8397/26/83

8395/26/83

32822282228222

2689

32822282228222

2632

بلندمدت-2222612119228-كارآفرین

8395/26/28

8392/26/28

12822282228222

2683

-

2622

9

ریال
88571815789528611

درصد از کل دارایی ها

85617
2622

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
4931/41/41
تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سررسید

4931/14/41
مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال

درصد از کل دارایی ها

ریال

بلندمدت-2222612691227-كارآفرین

8395/26/28

8392/26/28

12822282228222

2683

-

2622

بلندمدت-5722622185223-كارآفرین

8395/27/22

8392/27/22

12822282228222

2683

-

2622

بلندمدت-5122227817225-كارآفرین

8397/26/89

8395/26/89

12822282228222

2683

12822282228222

2612

بلندمدت-5122221917229-كارآفرین
بلندمدت-5122223662221-كارآفرین

8397/26/85

8395/26/85

12822282228222

2683

12822282228222

2612

8397/26/87

8395/26/87

12822282228222

2683

12822282228222

2612

8397/26/83

8395/26/83

12822282228222

2683

12822282228222

2612

8397/26/25

8395/26/25

12822282228222

2683

12822282228222

2612

8397/26/27

8395/26/27

12822282228222

2683

12822282228222

2612

8395/26/28

8392/26/28

82822282228222

2622

-

2622

8395/26/28

8392/26/28

82822282228222

2622

-

2622

8397/21/18

8395/21/18

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/15

8395/26/15

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/85

8395/26/85

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/22

8395/26/22

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/22

8395/26/22

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/25

8395/26/25

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/25

8395/26/25

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/25

8395/26/25

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/25

8395/26/25

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/25

8395/26/25

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/27

8395/26/27

82822282228222

2622

82822282228222

2682

8397/26/27

8395/26/27

82822282228222

2622

82822282228222

2682

-

-

6857786398385

2627

15181978722

2622

بلندمدت-5122221398221-كارآفرین
بلندمدت-5122251988222-كارآفرین
بلندمدت-5122251351227-كارآفرین
بلندمدت-2222618236223-كارآفرین
بلندمدت-2222612911228-كارآفرین
بلندمدت-5122266381223-كارآفرین
بلندمدت-5122222857227-كارآفرین
بلندمدت-5122221912228-كارآفرین
بلندمدت-5122259319222-كارآفرین
بلندمدت-5122259388229-كارآفرین
بلندمدت-5122259272227-كارآفرین
بلندمدت-5122251921226-كارآفرین
بلندمدت-5122251226228-كارآفرین
بلندمدت-5122251117225-كارآفرین
بلندمدت-5122251517225-كارآفرین
بلندمدت-5122251785221-كارآفرین
بلندمدت-5122256915227-كارآفرین
كوتاهمدت-2522229588222-كارآفرین

01

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
4931/41/41
تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

4931/14/41
مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

درصد از کل دارایی ها

كوتاهمدت-883-995-162286-8-گردشگری

-

-

ریال
181728831

2622

-

كوتاهمدت-712222227615-مسکن
كوتاهمدت-2118522782229-ملی

-

-

885668222

2622

-

-

-

988338

2622

-

2622

-

-

-

2622

381768629

2622

-

-

-

2622

128222

2622

8398/22/87

8395/23/87

-

2622

18261838281228199

12657

8397/26/28

8395/26/28

-

2622

82822282228222

2682

8397/26/28

8395/26/28

-

2622

82822282228222

2682

8397/26/28
8397/26/28

8395/26/28
8395/26/28

-

2622
2622

12822282228222
12822282228222

2612
2612

445991573157945714

67514

65766573459375431

61593

كوتاهمدت-712222285165-مسکن
كوتاهمدت-883-995-162286-8-گردشگری
بلندمدت-88-6152-مسکن
بلندمدت-5122256626221-كارآفرین
بلندمدت-5122256659225-كارآفرین
بلندمدت-5122256625221-كارآفرین
بلندمدت-5122256652226-كارآفرین

-6

ریال

سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی يالحساب
یادداشت

4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

اوراقمكاركتبورسییافرابورسی

6-8

88983833589128299

88518893785398311

اوراقمكاركتغیرفرابورسی

6-1

916831281888282

-

اوراقاجاره-اوراقمرابحه

6-3

617883282128851

137822588198961

95711563959165977

15911533356135911

00

2622
2622

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

 -6-1سرمايه گذاري در اوراق مشارکت بورسی يا فرابورسی
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقمكاركتبورسییافرابورسی
4931/14/41

4931/41/41
درصد
تاریخ

نرخ

سررسید

سود

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

از کل
دارایی

درصد
خالص ارزش فروش

ها
درصد

ریال

از کل
دارایی
ها

ریال

اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی:
اسنادخزانهاسالمی83958115
اسنادخزانهاسالمی922521
اسنادخزانهاسالمی922513
اسنادخزانهاسالمی922283
اوراقسلفموازیاستانداردگندم
اوراقمكاركتشهرداریشیراز
اوراقمكاركتگلگهر3ماهه112
اوراقمكاركتنفتوگازپرشیا
سلفاورهپتروشیمیشیراز8
سلفتیرآهن87ذوبآهنمرحلهاول
مكاركتشهرداریمكهد8391
مكاركتشهرداریمكهد3-ماهه181
هلدینگصنایعمعدنیخاورمیانه(سهامیعام)
اسنادخزانهاسالمی952618
اسنادخزانهاسالمی952929

8395/81/15
8392/25/21
8392/25/13
8392/22/83
8395/81/17
8396/88/23
8392/21/82
8396/82/13
8392/27/22
8395/81/86
8392/81/16
8392/81/16
8392/21/87
8395/26/18
8395/29/29

2
2
2
2
2
18
12
12
2
2
12
81
12
2
2

827823886918331
6822585818222
9876187528351
12813882318222
51852288128222
822822282228222
528852282228222
852873281228222
21817889228222
27816282228222
837869782228222
122822282228222
371837282228222
-

1285128281
587218622
683388266
2286718189
7282398636
6687228222
73782258277
81882628965
7182398266
7986798217
82783328552
85781228222
12789688822
-

7889183918821
86876287328365
2822586678577
8811281778921
8828781178211
1881281518517
-

823895881668612
6822282738197
9872588818265
12882781198818
51872587128123
827888789918821
561857681178638
821898781968529
21869383128313
27811281528362
835898285878351
128872282178211
377812881168327
-

2626
2625
2622
2655
2637
2626
3668
8627
2672
2678
2616
8619
1618
2622
2622

726883286258399
8897581618112
87685568621

اسنادخزانهاسالمی952218

8395/22/18

2

-

-

-

-

2622

17855287258212

02

381879381698598
751819282118125

2622
2622
2622
2622
2622
3629
7653
2622
2622
2657
8631
2622
7621
2621
2622
2617

57817885898617
833822286118172

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
4931/14/41

4931/41/41
درصد
تاریخ

نرخ

سررسید

سود

8395/25/87
8395/21/28
8395/21/29

درصد
2
2
2

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

درصد

از کل

خالص ارزش فروش

دارایی
ها

سلفموازیاستانداردنفتكوره3-
سلفموازیاستانداردنفتكوره312
سلفموازیاستانداردنفتكوره312مرحلهدوم

ها

ریال

-

-

-

-

ریال
2622
2622
2622

ریال
56827289728621
31871182598199
31861286858111

2656
2631
2631

45994513151615791

4511751665497

99513654945114

45349599153175733

41516

45114539151935911

41511

- 6-2سرمايه گذاري در اوراق مشارکت غیر بورسی
4931/41/41
تاریخ سررسید

4931/14/41

نرخ سود

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

درصد

ریال

ریال

ریال

خالص ارزش

درصد از کل

فروش

دارایی ها

خالص
ارزش
فروش

ریال

درصد از کل
دارایی ها

ریال

اوراق مشارکت بانکی:
اوراقمكاركتطرحهایعمرانیوزارتراهوشهرسازی

از کل
دارایی

8391/81/28

18

323815881888295

-

9861981518222

363827882628328

1639

-

2622
2622

تأمینمالیبیمهسالمت

8399/25/11

12

722822282228222

-

88822783218511

788822783218511

1627

-

اوراقمكاركتطرحهایعمرانیوزارتنیرو

8391/81/16

81

12813181558198

-

13282798865

16822985258222

2652

-

2622

اوراقمكاركتطرحهایعمرانیدولتوزارتراه1

8391/82/32

82

53895285988322

-

1812883788276

52885889338226

2632

-

2622

319511157195317

-

19599754115161

316591759445147

1513

-

1511

03

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
- 6-3سرمايه گذاري در اوراق اجاره ومرابحه
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقاجاره
4931/41/41
تاریخ
سررسید
اجارهپار 12درصد
اجارهچادرملوسهماهه12درصد
رایتصماهانه118
اجارهمپنا()1سهماهه12درصد
صکوکمرابحهسایپا3-991ماهه181
مرابحهفوالد962719
اجارهرایتصماهانه12درصد

-7

4931/14/41

نرخ سود

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

دارایی ها

8392/21/26
8392/26/29
8399/21/87
8392/26/19

12
12
18
12

122822282228222
365822282228222
15822288658222
22822282228222

85781228222
19281528222
8981228965
7287728222

6811686198237
96582238826
1873181978375

126826189198237
365821587838826
15827283878215
21839881578375

8633
1678
2682
2672

839921/12

81

822831187228222

6682578811

1838285178959

821852881628666

2622

-

8396/27/19
8392/82/11

12
12

82832582168871
-

182118995
-

71888678688
-

82866186618127
-

2626
2622

757812181218571

664591151115419

13651195411

49596951175417

691549157115411

1519

991517154935369

حسابهاي دريافتنی
باشدكهبهشرحزیرمیباشد :


هامی

هایدریافتنیبابتسودهایدریافتیسپرده

حساب
4931/41/41

سوددریافتنیسپردههایبانکی

درصد از کل

خالص ارزش فروش

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

ریال
15815682288378

درصد
182

91591657745914

هزینه تنزیل

4931/14/41
تنزیل شده

تنزیل شده

ریال
()61989618219

ریال
15881682198151

ریال
11838581158292

()61353615193

91541657935111

91594151115137

04

درصد از کل
دارایی ها

369812189188732
-

2622
3665
2622
2622
2622
2622
7652
9511

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

-8

جاري کارگزاران
4931/41/41

شركتكارگزاریبانككارآفرین(سهام)
شركتكارگزاریبانككارآفرین(اوراقمكاركت)
شركتكارگزاریبانككارآفرین(تعدبصمعامالت)

-9

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

51381588812

3813288218383

7835989538739

-

-

78551862187888981

78551862187888981

-

-

77281178186

77281178186

-

11959145417

15179511159995119

15179517354935161

-

ساير دارايیها

هایآتیمنتقصمیشود.


ترازنامهمستهلكنكدهوبهعنوانداراییبهسال
افزارمیباشدكهتاتاریخ


هاشامصآنبخشازمخارجنرم

سایردارایی

4931/41/41
مخارج اضافه شده

مانده ابتدای دوره

مانده در پایان دوره

ریال
1282228811

ریال
()989868577

-

()79782278212

81388758299

-

()52785118132

49951165111

-

مخارجبرگزاریمجامع

مخارجنرمافزار

88682138627

52286128218

44651195797

11156975413

موجودي نقد

موجودینقددرتاریخترازنامهبهشرحزیراست 

جاری-2822837122228-كارآفرین

مانده در پایان دوره

ریال
8282118752

()811

-11

استهالك دوره

طی دوره

ریال

4931/14/41

4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

-

1151115111

-

1151115111
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ریال

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
-11

بدهی به ارکان صندوق

بدهیبهاركانصندوقبهشرحزیراست:
4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

مدیر

18851288718351

1851681228965

ضامننقدشوندگی

87839286618322

5815186728361

متولی

5185728962

7882928182

حسابر

82581238881

6282158956

97549159115611

49531153935141

-12

بدهی به سرمايه گذاران
بدهیبهسرمایهگذارانمتكکصازاقالمزیراست:
4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

بدهیبابتدرخواستصدورواحدهایعادی

88,335,983,222

6896685188222

بدهیبابتتتمهواحدهایصادرشده

3188218211

283258215

بدهیبابتتتمهواحدهایابطالشده

5821685928962

96181578822

47533157775771

9537157915491

-13

پیش دريافتها
4931/41/41
پیشدریافتسودسپردهبانکی

4931/14/41

ریال
729828287318715

-

113574751995111

-

06

ریال

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

-11

ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير

ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:
4931/14/41

4931/41/41
ذخیرهتصفیه
وجوهواریزینامكخص

ریال
7838289998221
7528118

1881218925

بدهیبابتتاسیسونگهداریصندوق

83281918292

1283218521

مالیاتهایتکلیفیپرداختنی

-

587818222

مخارجبرگزاریمجامع

-

811

1511959145343

1593153795664

-15

ریال
1837383678882

خالص دارايیها

خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
4931/14/41

4931/41/41
واحدهایسرمایهگذاریعادی
واحدهایسرمایهگذاریممتاز

تعداد
8789698693
128222

ریال
858825831387578621
12882682698116

تعداد
989698968
128222

ریال
828268822882118512
12881185758222

جمع

4153335639

415411511454915191

353335364

415134511951795117

-16

سود (زيان) فروش اوراق بهادار
سود وزيان اوراق بهادار به شرح زير است:
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
یادداشت

دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

41/14/4931

مبلغ

مبلغ

سود(زیان)حاصصازفروشسهام

82-8

ریال
83381338586

ریال
89887788867

55886958529

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمكاركت

82-1

9886283798182

2827181588871

3882788928711

3591351995999

7599957315947

9564153915336
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
 -16-1سود (زيان)حاصل از فروش سهام و حق تقدم
سود(زیان)حاصصازفروشسهاموحقتقدمشركتهایپذیرفتهشدهدربور یافرابور بهشرحزیرمیباشد :
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تعداد
انرژیامیدتابانهور

7128222

19388198765

15187798152

785238952

787258922

1586298629

-

-

برقماهتابكهنوج

198222

92289828222

13882138191

782378321

785378552

2288868177

-

-

سرمایهگذاریمسکنالوند

638222

12781318222

82883288177

882728261

882178812

7887258927

-

-

بانكپاسارگاد

-

-

-

-

-

-

()8781938321

()8781938321

بهمندیزل

-

-

-

-

-

-

381328559

381328559

پتروشیمیفجر

-

-

-

-

-

-

پتروشیمیمبین

-

-

-

-

-

-

2186878926

1782318312
2186878926

داروسازیكاسپین

-

-

-

-

-

-

-

86185128282

ریصپردازسیر

-

-

-

-

-

-

سیمانخوزستان

-

-

-

-

-

-

()5398337

2285958255

شركتبیمهاتکاییامین

-

-

-

-

-

-

فوالدهرمزگان

-

-

-

-

-

-

83189698226

83189698226

مسکنپردیس

-

-

-

-

-

-

6718213

6718213

1511153965161

4591451915939

4151115391

4151115791

49951995146

43451145461

11456315113

جمع

08

53983377185398677

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

 -16 -2سود (زيان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تعداد

ارزش دفتری

بهای فروش
ریال

کارمزد

ریال

سود (زیان)
ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی

به 4931/41/41

به 4931/14/41

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

اجارهچادرملو
اجارهرایتص12درصد
اوراقمكاركتشهرداریشیراز
مكاركتشهرداریمكهد3-ماهه181

3658222
7798222
2228222
1228222

367817782128776
771892681628286
222852882238291
122825182518695

367862181198285
771825187678222
228828389818729
122887581228222

87287228222
8582228222
3881228222
8582228222

()581218521
13988928286
()8821788298366
()82186788125

79383198817
21389778191
8189988812
-

7381398815
()1828881628912
()5287118525
-

اسنادخزانهاسالمی952218
اسنادخزانهاسالمی952618

118222

11822282228222

15852188818625

2

1879681168195

58861

5886182228222

7863783138871

2

77382628151

-

-

728121

72812182228222

75862887838251

2

77285128371

1228222

122822282228222

122822282228222

2

2

-

-

528222

21813182228222

56827289728621

2

7859882538191

158222

33833182228222

31871182598199

-

17983728628

-

-

328222

39892187228222

31861286858111

3998372
-

399872588638371
-

399818886938272
-

81187218283

8881882178861

31381228222

-

81888638327
83981228222
88382278256
7896281388135

اسنادخزانهاسالمی952929
اوراقمكاركتقطارشهریمكهد-مرحلهدومخط1
سلفموازیاستانداردنفتكوره3-
سلفموازیاستانداردنفتكوره312
سلفموازیاستانداردنفتكوره312مرحلهدوم
معدنیخاورمیانه
اجارهپتروامیدآسیا
اجارهقائدبصیر
اوراقسلفاستانداردسنگآهن
شهرداریشیراز8391
مكاركتشهرداریمكهد
مكاركتگلگهر
مكاركتمیدكو

81789668213
-

88382278256
7896281388135

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()8582228222
8918929
()8182198785
6189128522

()8383288277
()1811687318761
6189128522

15199561353315139

15113511151935971

99451115749

3546759135947

7571151145411

9547154315199

09

1857685128571

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

-17

سود(زیان)حاصصازنگهداریسهامواوراقمكاركتبهشرحزیرمیباشد:
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
یادداشت
سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقمكاركت

8-86

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 4931/41/41

4931/14/41

مبلغ

مبلغ

ریال
86882289368516

ریال
()5857388228285

81871987678336

46547153965196

()1511954775741

41519351615996

 -17-1سود (زيان) تحقق نیافته حاصل از نگهداري اوراق مشارکت
سود(زیان)ناشیازنگهداریاوراقمكاركتبهشرحزیرمیباشد :
دوره میانی نه ماهه
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

سال مالی منتهی

منتهی به

به 4931/14/41

4931/41/41
تعداد

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اجارهرایتص18درصد

158222

15822288658222

15822282228222

8981228965

27283878215

-

-

اجارهپار 12درصد

1228222

122822282228222

122828782228222

85781228222

()82987228222

اجارهچادرملو

3658222

365822282228222

365828289598117

19281528222

()32681298117

()65986138519

()32182678292

اجارهمپنا()1سهماهه12درصد

228222

22822282228222

22821988158372

7287728222

()6582158372

-

-

اسنادخزانهاسالمی83958115

8218617

827823886918331

828893388968623

1285128281

1828182128286

-

-

اسنادخزانهاسالمی922521

18222

6822585818222

6825182188712

587218622

687188121

-

21
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

سال مالی منتهی

منتهی به

به 4931/14/41

4931/41/41
تعداد

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اسنادخزانهاسالمی922513
اسنادخزانهاسالمی922283

828151
8228232

9876187528351
12813882318222

9877781618295
12821282888961

683388266
2286718189

1281758912
83682668123

-

-

اوراقسلفموازیاستانداردگندم

228222

51852288128222

79826388668131

7282398636

1869183238215

اوراقمكاركتشهرداریشیراز
اوراقمكاركتطرحهایعمرانیدولتوزارتراه1
اوراقمكاركتطرحهایعمرانیدولت-وزارتراهوشهرسازی
اوراقمكاركتطرحهایعمرانی-وزارتنیرو
تأمینمالیبیمهسالمت
سلفاورهپتروشیمیشیراز8
سلفتیرآهن87ذوبآهنمرحلهاول
صکوکمرابحهسایپا3-991ماهه181
مرابحهفوالدمباركه962719
مكاركتشهرداریمكهد
مكاركتشهرداریمكهد3-ماهه181
مكاركتگلگهر
معدنیخاورمیانه
نفتوگازپرشیا
سلفنفتكوره3
سلفنفتكوره8
سلفنفتكوره1
اسنادخزانهاسالمی952218
اسنادخزانهاسالمی952929
اجارهرایتص12درصد

8228222
218153
7278927
8228381
7228222
18222
782228222
8228222
828327
8378697
1228222
5288522
3718372
8528222

822822282228222
21815382228222
727892782228222
822838182228222
722822282228222
21817889228222
27816282228222
822831187228222
82832582168871
837869782228222
122822282228222
528852282228222
371837282228222
852873281228222

822897682238819
21815382228222
727892782228222
822838182228222
722822282228222
52887181578252
57817885898617
822822282228222
82832782228222
831831589368331
122822282228222
525861182878633
371857281558367
852871882188111

6687228222

()8821582238819

()31587968873

()16282538365

7182398266
7986798217
6682578811
182118995
82783328552
85781228222
73782258277
12789688822
81882628965

2827582228126
9831786328591
15286758181
()283958176
1832386318822
()85781228222
()7825681128366
()76881128537
()86187918123

7867786328285

12183858617
9872982228582

()17898987168225
()79382228222

()89899888288527
()12585178353

-

-

-

-

-

7891283518338
7822181168312
7899885178818

6813183728621
5869782598199
2861389158611
68281228217
281398776
8818387678682

20

()62782728199

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه
منتهی به

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

4931/41/41
تعداد
اسنادخزانهاسالمی952618
اوراقمكاركتمیدكوماهانه
اجارهپتروامیدآسیاسهماهه
اوراقمكاركتشهرداریشیراز8391

-18

سال مالی منتهی
به 4931/14/41

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

-

-

-

-

-

8998175
1839782168229

5289698992
-

.

95717591151615991

95716544151945317

1511959115993

46547153965196

()1511954775741

41519351615996

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علیالحساب
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

یادداشت

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 4931/41/41

4931/14/41

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

سوداوراقمكاركت

81-8

193871882138117

136817382218787

381816788198622

سوداوراقاجاره
سودسپردههایبانکی

81-1
81-3

822889585158196

891816886828371

175811586158152

88121822781228315

231823982518178

88217835287178115

15114579159415317

45161541956715336

45199544159935314
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
 -18-1سود اوراق مشارکت
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

اوراق مشارکت:
اوراقمكاركتگلگهر3ماهه112
هلدینگصنایعمعدنیخاورمیانه(سهامیعام)
اوراقمكاركتشهرداریشیراز
مكاركتشهرداریمكهد3-ماهه181
مكاركتشهرداریمكهد8391
نفتوگازپرشیا
صکوکمرابحهسایپا3-991ماهه181
مرابحهفوالدمباركه962719
اوراقمكاركتطرحهایعمرانیوزارتراهوشهرسازی 
اوراقمكاركتقطارشهریمكهد-مرحلهدوم
اوراقمكاركتطرحهایعمرانی-وزارتنیرو
اوراقمكاركتطرحهایعمرانیدولتوزارتراه1
اوراقمكاركتشهرداریشیراز8391
اوراقمكاركتمیدكوماهانه121
تأمینمالیبیمهسالمت
شهرداریشیراز1

8393/21/18
8397/81/82
8397/88/26
8395/25/32
8397/25/81
8395/25/88
8395/21/12
8395/25/21
8395/21/15
8395/22/28
8395/25/89
8395/29/12
-

8392/21/82
8392/21/87
8396/88/23
8392/81/16
8392/81/16
8396/28/13
8399/21/12
8396/27/19
8391/81/28
8392/81/16
8391/81/16
8391/82/32
-

12859885218352

61883187818392

99877381228617

51865287978217

58819189788226

67835188958516

32868182298821

88821281828158

16819389818278

83873982838159

-

-

12818988228222

82822686538939

86872687538939

9816381598729

-

-

1838285178959

-

-

97681298691

-

-

 71811588628511
82865182288955

-

-

6882786588137

-

-

97587568375

15861289898121

33851587278575

9853282528226

33883886278712

33883886278712

12826882578225

16888985128527

-

-

139519451195111

جمع:
23

196511951115141

941596154135671

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
 -18-2سود اوراق اجاره
دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

تاریخسررسید

تاریخسرمایهگذاری

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41

سال مالی منتهی به 4931/14/41

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

اوراق اجاره:
اجارهچادرملوسهماهه12درصد
اجارهرایتصماهانه12درصد
اجارهمپنا()1سهماهه12درصد
اجارهرایتصماهانه18درصد
اجارهپار سهماهه112
اوراقاجارهقائدبصیر3ماهه112
اجارهپتروامیدآسیا3ماهه12درصد

8397/29/81

8392/26/29

52825981238152

35876281298376

52879186518271

8397/81/21
8395/29/82
8395/21/87
8395/23/21
-

8392/82/11
8392/26/19
8399/21/87
8392/21/26
-

85821183918527

17899582198912

829891188528312

93785328676

-

-

3858783778157

-

-

17822582718532

31823683138183

31823683138183

-

39862681168152

72862685728729

411543151115136

439596456415911

111599156915117

جمع:

-

 -18-2سود سپرده بانکی
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودتنزیصنكده

هزینهتنزیص

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

كوتاهمدت-2128112121221-دی

19/22/8393

-

796871285798166

()82281278665

796838781158821

136829187228159

391892181558591

بلندمدت-2723631228223-دی

19/29/8395

19/29/8392

81897581258762

-

81897581258762

-

-

كوتاهمدت-2128691298222-آینده

28/29/8397

28/29/8395

571812282338272

()16387988162

578891688788862

81883182978259

99882782988131

24

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودتنزیصنكده

هزینهتنزیص

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

بلندمدت-88-6152-مسکن

87/22/8398

87/22/8395

92827282828216

-

92827282828216

11856882218122

12812982888525

بلندمدت-883-8825-162286-8-گردشگری

82/81/8397

82/81/8395

12895189278827

()585598286

12895383758216

-

1852887118138

بلندمدت-883-888-162286-8-گردشگری

15/25/8395

15/25/8392

85875182578618

()9228618

85875882978222

-

-

بلندمدت-5722617317222-كارآفرین

88/81/8397

88/81/8395

22879388528231

()1183528923

22872786998619

-

2891286928629

كوتاهمدت-1722716282227-كارآفرین

-

-

61895388838222

()7588918326

61892689128233

111898683118225

-

كوتاهمدت-2183129922223-صادرات

-

-

82899281168761

()2887778882

82891186138321

-

-

بلندمدت-5122251721229-كارآفرین

27/26/8397

27/26/8395

7823581218235

()882128277

7823385168998

8812586668113

3878582918198

كوتاهمدت-5222122221851-مسکن

82/23/8395

-

82859782878331

-

82859782878331

-

-

بلندمدت-2783153851221-ملی

-

-

82891283288317

-

82891283288317

-

-

بلندمدت-5122259261223-كارآفرین

26/26/8397

26/26/8395

7827383788587

()885888599

7827881198985

8865885388171

3832281728382

بلندمدت-5122221112229-كارآفرین

83/26/8397

83/26/8395

7822686218217

()885718596

7822288578216

8827382318296

3815183538825

بلندمدت-5122256625221-كارآفرین

28/26/8397

28/26/8395

1826983128381

-

1826983128381

8817282828126

1838181918912

بلندمدت-5122256652226-كارآفرین

28/26/8397

28/26/8395

1826983128381

-

1826983128381

8817282828126

1838181918912

بلندمدت-5122251351227-كارآفرین

27/26/8397

27/26/8395

3829288698265

()9958392

3821988138215

8812381588117

1816286118596

بلندمدت-5122251988222-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

3821687268219

()6138912

3821282138623

8889886968219

1812782638121

بلندمدت-5122221398221-كارآفرین

83/26/8397

83/26/8395

3888881288637

()882318391

3888286298332

8829583518633

1882181358772

بلندمدت-5122223662221-كارآفرین

87/26/8397

87/26/8395

3888785218517

()882328529

3888387618285

8821383238931

1885288128258

بلندمدت-5122221917229-كارآفرین

85/26/8397

88/26/8395

3888681858387

()882728289

3888288678295

8826881798877

1887788158156
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودتنزیصنكده

هزینهتنزیص

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

بلندمدت-5122227817225-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

3881182718767

()882568223

3881289158788

8821382198922

1829589228269

بلندمدت-2722617377226-كارآفرین

88/81/8397

88/81/8395

9851682628961

()782818631

9851382518137

-

8827181878133

بلندمدت-5722681283229-كارآفرین

25/27/8395

25/27/8392

82851285768172

()289598292

82858385118677

-

-

بلندمدت-2788265622-تجارت

82/26/8395

82/26/8392

11896185138137

()3985898282

11893382278117

-

-

بلندمدت-5122256626221-كارآفرین

28/26/8397

28/26/8395

8823982228859

-

8823982228859

21282218837

8885287728798

بلندمدت-5122256659225-كارآفرین

28/26/8397

28/26/8395

8823982228859

-

8823982228859

21282218837

8885287728798

بلندمدت-5122251785221-كارآفرین

27/26/8397

27/26/8395

8857582198529

()7968295

8857785988187

22889158971

8883183278199

بلندمدت-5122256915227-كارآفرین

27/26/8397

27/26/8395

8857582198529

()7888728

8857782618271

22889158971

8883183278199

بلندمدت-5122259272227-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

8857386238182

()7998655

8857381278228

59581918575

8883183328921

بلندمدت-5122251921226-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

8857386238182

()7968599

8857381228186

59581918575

8883183328921

بلندمدت-5122251226228-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

8857386238182

()7998655

8857381278228

59581918575

8883183328921

بلندمدت-5122251117225-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

8857386238182

()7938111

8857381828511

59581918575

8883183328921

بلندمدت-5122251517225-كارآفرین

25/26/8397

25/26/8395

8857386238182

()3988923

8857383888153

59581918575

8883183328921

بلندمدت-5122259319222-كارآفرین

22/26/8397

22/26/8395

8857287168267

()7258828

8857589288983

51981688876

8881283298527

بلندمدت-5122259388229-كارآفرین

22/26/8397

22/26/8395

8857287168267

()5288188

8857589158123

51981688876

8881283298527

بلندمدت-5122221912228-كارآفرین

85/26/8397

85/26/8395

8855182268211

()5128382

8855182168381

53582178561

8826182218919

بلندمدت-5122222857227-كارآفرین

15/26/8397

15/26/8395

8856188788561

()5728127

8856882228687

76583528599

8828886118952

بلندمدت-5122266381223-كارآفرین

18/21/8397

18/21/8395

8822885628715

()5288177

8822882878518

38182318162

15582628216

26

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودتنزیصنكده

هزینهتنزیص

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

بلندمدت-5722622185223-كارآفرین

22/27/8395

22/27/8392

1829388528227

()883988556

1829886598826

-

-

كوتاهمدت-2522229588222-كارآفرین

28/26/8395

28/26/8392

87187268136

()8728191

87183128375

83281298211

11987228796

بلندمدت-2222612119228-كارآفرین

28/26/8395

28/26/8392

96582218725

()888368512

96389328169

-

-

بلندمدت-2222612691227-كارآفرین

28/26/8395

28/26/8392

96582218725

()888368512

96389328169

-

-

بلندمدت-5722681568229-كارآفرین

11/29/8395

11/29/8392

22186398612

()383268911

59983688631

-

-

بلندمدت-2222618236223-كارآفرین

28/26/8395

28/26/8392

71685378127

()5218693

71289258788

-

-

بلندمدت-2222612911228-كارآفرین

28/26/8395

28/26/8392

71685378127

()1628281

71282238591

-

-

كوتاهمدت-883-995-162286-8-گردشگری

85/81/8397

-

8288228997

-

8288228997

-

179

كوتاهمدت-712222285165-مسکن

87/22/8398

-

1581158782

-

1581158782

882128621

181118199

بلندمدت-5222122223891-مسکن

16/22/8395

16/29/8395

1863289128112

()687288891

1861985158211

-

-

كوتاهمدت-712222227615-مسکن

13/22/8395

-

3985278217

()78662

3987998157

-

-

كوتاهمدت-8222213278121-موسسهعسگریه

83/21/8395

-

831811785118825

()1282618525

831812785858222

-

-

كوتاهمدت-282332522197252-قوامین

11/23/8395

-

881882283728365

()6285218538

881821986138177

-

-

كوتاهمدت-6228217682127-شهر

29/27/8395

-

1898181168785

-

1898181168785

-

-

كوتاهمدت-2389279778-تجارت

82/26/8395

-

5831286558281

()3789128551

5819881198222

-

-

كوتاهمدت-2118522782229-ملی

-

-

88796

() 8

88792

-

-

كوتاهمدت-1722716282227-كارآفرین

-

-

-

-

-

-

317883781658281

بلندمدت-1622367632221-كارآفرین

-

-

-

-

-

5882788298595

5882788298595

27

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

سودتنزیصنكده

هزینهتنزیص

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 4931/41/41
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

كوتاهمدت-52176691-رفاهكارگران

-

-

-

-

-

31895288878318

71851981228125

بلندمدت-2722515226227-كارآفرین

-

-

-

-

-

8872581258793

8872581258793

بلندمدت-2722611513225-كارآفرین

-

-

-

-

-

-

86288338711

بلندمدت-5722689521226-كارآفرین

-

-

-

-

-

-

1827281218212

بلندمدت-1622782155223-كارآفرین

-

-

-

-

-

8861281638912

8861281638912

بلندمدت-1122782138225-كارآفرین

-

-

-

-

-

8861281638915

8861281638915

كوتاهمدت-622699527118-شهر

-

-

-

-

-

78712

28521

45919569151995161

()61353615193

45919511151775991

799519351115114

45111591151115991
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  41دی ماه 4931

-19

ساير درآمدها

ساير درآمدها ،شامل درآمدهاي ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سپردههاي بانكي است كه در سال مالي قبل طي يادداشت  81 -2از درآمد
فوق الذكر كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است.

یادداشت
كارمزدابطالواحدهایسرمایهگذاری

دوره میانی نه ماهه

دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

منتهی به 4931/41/41

4931/14/41

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

1286338212

9588798129

82789178992

تعدیصكارمزدكارگزاری

81-8

5189118812

81688218865

81688218865

سودسپردهدریافتی

81-1

11783398223

688718965

81388568862

31953315919

11351715913

14151115914

 -43-4مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معامالت غیرمعمول
صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.
 -43-1سایر در آمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سپرده بانکی است که در ساال ماالی قبال از
درآمدهای فوق الذکر کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

-21

هزينه کارمزد ارکان
هزينه كارمزد اركان به شرح زير مي باشد:
دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

دوره میانی نه ماهه منتهی

به 4931/41/41

4931/14/41

هزینه

جمعهزینه

جمعهزینه

ریال

ریال

ریال

به 4931/41/41

مدیر

19822781238339

83835885918526

18821288518518

ضامن

89863285358559

1892882258686

83812386258586

متولی

6587298117

82282228222

88581688182

حسابر

82581238881

82286818311

87289158956

13511157445991

11511959675777

91514154145111
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ساير هزينهها
دوره میانی نه ماهه منتهی به

دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

4931/41/41

4931/41/41

4931/14/41

ریال

جمعهزینه

جمعهزینه

ریال

ریال

ریال

هزینههاینرمافزار

37287598857

32883178357

71883778132

هزینهتصفیه

8896382178112

19282958727

8877588358122

هزینهبرگزاریمجامع

989868782

686698261

8889228811

مالیاتبرارزشافزوده

3888188192

8819981828257

كارمزدبانکی

885198277

6828222

9858222

1597156615937

1511356115191

4539351315461
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تعديالت
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/41/41

4931/41/41

4931/14/41

ریال

ریال

ریال

تعدیالتناشیازصدور

21857383578361

55819281688717

16869383578798

تعدیالتناشیازابطال

()82869682968256

()89852287118562

()72858883188723

11561751165941

97591359195911

16519453695119
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تعهدات و بدهیهاي احتمالی

صندوق در تاريخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهي احتمالي است.
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سرمايهگذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
4931/14/41

4931/41/41
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

كارگزاریبانك
كارافرین

مدیر

ممتاز

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

كارگزاریبانك
كارافرین

مدیر

عادی 

 888592

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

بانككارآفرین

ضامن

ممتاز

818522

2681

ضامنواشخاصوابسته
بهوی 

بیمهكارآفرین 

وابستهبهضامن 

عادی 

 168256

 2681

عادی 

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

مهدیعلیبیگی 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 12

 262228

عادی 

 12

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

فاطمهپاکنیا 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 12

 262228

عادی 

 12

 262221

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

سودابهشعبانی
جفرودی 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 12

 262228

عادی 

 12

 262221

518683

2639

518683

2656

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصدتمل

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

ك

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

88522

2628

ممتاز

88522

2685

 2626

عادی 

 888592

 2688

ممتاز

818522

2681

 168256

 2616
 262221

جمع
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معامالت ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معامالت صندوق با اركان و اشخاص وابسته طي دوره به تفكيك زير است:

طرف معامله

شركتكارگزاریبانككارآفرین
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شرح معامله

نوع
وابستگی
مدیر

موضوع معامله

مانده طلب (بدهی)
ارزش معامله -ریال

كارمزد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت
وكارمزدمدیرصندوق 

 8833585198238

تاریخ
معامله
طیسال

در تاریخ ترازنامه-
ریال
( )18851288718351

رويدادهاي بعد از تاريخ صورت خالص دارايیها

رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ صورت خالص داراييها تا تاريخ تصويب صورتهاي مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورتهاي مالي و يا افشا در يادداشتهاي
همراه نباشد ،رخ نداده است.
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