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

4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسپردههایبانکی


5

723,12305537073001

1301130573,503751

سرمایهگذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلییالحساب

0

031,1372137,03115

03,55355531053,22

حسابهایدریافتنی

1

65352230013550

603,7530053250

جاریكارگزاری

6

 77532,53501

50,36573700

سایرداراییها

5

01530553025

771320,3101

موجودینقد

72

0232223222

0232223222

491437131013041131

471443133010011117

جمعداراییها

بدهی ها
پرداختنیبهاركانصندوق

77

76305,32653121

7,355035653571

پرداختنیبهسرمایهگذاران

70

013,0035,13111

6350030623765

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر


7,

,6301630173526

03521356135,5

17139113311013

01110913101091

491473104913111173

471734101911311013

417711113

417731401

جمعبدهیها

71

خالص داراییها
هایهرواحدسرمایهگذاری


خالصدارایی

یادداشتهای توضیحی همراه 1جزء الینفك صورتهای مالی است.

2

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

یادداشت
درآمد ها:

دوره میانی شش ماهه

دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

منتهی به 4931/70/41

به4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

75

6317635153651

0375730213576

,317535653551

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهادار

70

6320131113,55

75375,36113716

70316531113,,1

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

71

73101311,32,53777

56,3,003,013650

7356,37723,,53527

سایردرآمدها

76

66631253120

72035213025

17530523,17

41110170114911007

371109113111100

41133109417171103

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینهكارمزداركان

75

,730623,103165

7035613,603055

,5307037073025

سایرهزینهها

02

7357531103550

73117321537,5

735,530553712

جمع هزینه ها

99107714191711

41171111941937

90141411431901

سود خالص

41171110113141311

131131910191490

41130110313911074

بازدهميانگينسرمایهگذاری

7

بازدهسرمایهگذاریپایانسال

773,01
0

703521

723551

003111
753551

637,1


صورت گردش خالص دارایی ها
دوره میانی شش ماهه منتهی

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

سال مالی منتهی به 4931/74/41

به4931/70/41

یادداش
تعداد

ت

تعداد

ریال

تعداد

ریال

ریال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

535553517

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

130673701

13067370132223222

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

)(730673,16

)(730673,1632223222

)(736653,00

سود خالص دوره

-

73126361135673065

-

551306,305,37,1

سودپرداختی

-

)(73170311635523110

-

)(56137,,35,136,,

-

-

00355135503001

-

,03,0536163651

-

113067351,3206

4013331017

491473104913111173

013131319

01037191013011933

313331304

471734101911311013

04

تعدیالت
خالص دارایی های پایان دوره

723257301,35063010

036203077

0360537,731073077

036203077

0360537,731073077

031103051

03110305132223222

773,51371,

773,51371,32223222

)(736653,0032223222

)(13750367,

)(13750367,32223222

-

73500351530,13027
)(73515372536223751



صورتهایمالیمیباشد .

یادداشتهایتوضيحیهمراه3جزءالینفك


سود خالص
 
بازدهميانگينسرمایهگذاری=


ميانگين موزون وجوه استفاده شده
بازدهسرمایهگذاریپایاندوره=

0

تعدیالت ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال
داراییهای پایان سال

خالص

3

سود)زیان(خالص



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

-4

اطالعات کلی صندوق

-4-4

تاریخچه فعالیت

صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتآرمانكارآفریندرتاریخ  7,65/70/71بادریافت مجوزازسازمانبورسواوراق
بهادار(سبا)بهعنوانصندوقسرمایهگذاریموضوعبند02ماده7قانونبازاراوراقبهادارمصوبآذرماهسال37,61
فعاليتخودراآغازكرد.اینصندوقباشماره72615نزدسبابهثبترسيدهاست.عملکرداینصندوقبراساسمفاد
اساسنامهواميدنامه ودرچارچوبقوانين ومقرراتمربوطهاست.فعاليت این صندوقتحتنظارتسباانجامشدهو
متولیصندوقنيزبهطورمستمرفعاليتآنرازیرنظردارد.مدیریتداراییهایصندوقكهعمدتاًشاملاوراقبهادار
بادرآمدثابتوسهامشركت های پذیرفته شدهدربورسمی شود3توسطمدیر سرمایه گذاری صندوقصورتمی
گيرد .سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می كنند .صدور واحد
سرمایه گذاری و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گيرد .ضامن
صندوقپرداختوجوهسرمایهگذرانحداكثر1روزپسازارایهدرخواستابطالراضمانتكردهاست.عالقمندانبرای
دریافت اطالعاتبيشتر درموردالزاماتفعاليت صندوقميتوانند اساسنامهواميدنامه صندوقرادرتارنمای صندوق
مطالعهكنند.برای دریافت اطالعاتمربوطبهعملکردگذشتهصندوقنيز می توانيد بهبخشبازدهی 3خالصارزش
دارائيهاونمودارهایاینتارنمامراجعهكنيد.
.

-4-0

اطالع رسانی

كليهاطالعاتمرتبطبافعاليتصندوقسررمایهگرذاریآرمرانكرارآفریندرتارنمرایصرندوقسررمایهگرذاریبرهآدرس
www.akfund.comدرجگردیدهاست.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
-0

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریآرمانكارآفرینكهازاینبهبعدصندوقناميدهمیشودازاركان زیرتشکيلشدهاست :

شود.دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتاز


گذاریممتازتشکيلمی

ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایه
 -0-4مجمع صندوق1
بهشرطیكهحداقل نصف به عالوة یك واحدهایسرمایه گذاریراداراباشند3ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند .
درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیكهدارایحقرأیبودهشاملاشخاصزیراست :

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

4

شرکت کارگزاری بانك کارآفرین

41177

0517

0

بانك کارافرین

411177

30517

 071777

477

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

جمع

 -0-0مدیر صندوق 1شركتكارگزاریبانككارآفرین استكهدرتاریخ 7,65/21/20باشمارهثبت 555,نزدمرجع
ثبتشركتهایشهرستاناردبيلبهثبترسيدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران3خيابانآفریقا3بلوارصبا3
پالک 6
 -0-9متولی صندوق 1موسسهحسابرسیفاطراستكهدرتاریخ 7,07/21/21باشمارهثبت 0,57نزدمرجعثبتشركت

هایشهرتهرانبهثبترسيدهاست.نشانیمتولیعبارتاستازوصالشيرازی3بزرگمهرغربیكویاسکوپالک71طبقهچهارم 
 -0-1ضامن نقد شوندگی صندوق 1بانك كارآفرین است كه در تاریخ  7,16/5/71با شمارة ثبت  751575وشناسة ملی
727202020000نزد مرجع ثبتشركت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 3خيابان وليعصر 3روبروی پارک ملت 3ناهيد غربی 3شماره 51
 -0-1مدیر ثبت صندوق 1بانك كارآفرین است كه در تاریخ   7,16/5/71با شمارة ثبت  751575وشناسة ملی
 727202020000نزد مرجع ثبتشركت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 3خيابان وليعصر 3روبروی پارک ملت 3ناهيد غربی 3شماره 51
 -0-3حسابرس صندوق  1موسسهحسابرسیفریوراناستكهدرتاریخ 7,00/21/0,بهشمارهثبت ,,25نزدمرجعثبت
شركتهایموسساتغيرتجاریتهرانبهثبترسيدهاست.نشانیحسابرسعبارتستازتهران3شهرکغربخيابانخوردین
خيابانتوحيدیکمپ7طبقه .5
 -9مبنای تهیه صورتهای مالی
برمبنایارزشهایجاریدرپایاندورةمالیتهيهشدهاست .

صورتهایمالیصندوقاساساً
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
-1-4

سرمایهگذاریها

سرمایه گذاریدراوراقبهادارشاملسرهاموسرایرانرواعاوراقبهراداردرهنگرامتحصريلبرهبهرایتمرامشردهثبرتودر
گيریهایبعدیبرهخرالصارزشفرروشطبرقدسرتورالعمل"نحروةتعيرينقيمرتخریردوفرروشاوراقبهراداردر
اندازه 

گيریمیشود .

هایسرمایهگذاری"مصوب7,60/77/,2هيأتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار 
اندازه


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

فرابورسی
قيمتتعدیلشدهسهم3منهایكارمزدمعامالتومالياتفروشسهام؛باتوجهبهدستورالعملنحوهتعيينقيمتخریدو
مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجودشواهدوارائهمستنداتكافیارزش

مایهگذاری
فروشاوراقبهاداردرصندوقهایسر 
سهمدرپایانروزرابهميزانحداكثر 02درصدافزایشیاكاهشدهدوقيمتتعدیلشدهرامبنایمحاسبةخالصارزش
فروشقراردهد .
 -1-4-0سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:خالصارزشفروشاوراقمشاركتدر
هرروزباكسركارمزدفروشازقيمتبازارآنهامحاسبهمیگردد .
 -1-4-9سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:خالصارزشفروش
اوراقمشاركتغيربورسیدرهرروزمطابقباسازوكاربازخریدآنهاتوسطضامنتعيينمیشود .
-1-0

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:

درآمدحاصلازسودسهامشركتهادرزمانتصویبسرودتوسرطمجمرععمرومیصراحبانسرهام

 -1-0-4سود سهام :
سودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسربهودر

شركتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.همچنين
حسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنشده3مبلغسوددریافتنیباتوجهبره

برنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشركتسرمایهپذیروحداكثرظرفمدت6ماهبااستفادهازنرر سرودعلریالحسراب
تنزیلمیشود.تفاوتبينارزشتنزیلشدهوارزشاسمیبراگذشرت

ساالنهآخریناوراقمشاركتدولتیبهعالوه5درصد
بهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود .

زمان
 -1-0-0سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سودتضمين شدهاوراقبهاداربادرآمدثابت
یاعلیالحساب3سپردهوگواهی هایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجرهبرهمانردهاصرلسررمایهگرذاریشناسرایی
می شود.همچنينسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهكمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونر سودعلریالحسراب
محاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب3سپردهوگواهیهرایسرپردهبرانکیبرا
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
وبادرنظرگرفتنمدتباقی ماندهترادریافرتسرودبراهمراننرر قبلریتنزیرلشردهودر

استفادهازنر سودهماناوراق
گذاریمنعکسمیشود .


هایصندوقسرمایه

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


گذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحساب

صندوقسرمایه
كارمزداركانوتصفيه

شرحنحوةمحاسبةهزینه

عنوانهزینه
هزینههایتأسيس 


معادل2/5درصدازوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاوليهحداكثرتامبلغ522ميليونریال3
باارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق 

هزینههایبرگزاریمجامعصندوق 


ميليونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیكسالمالیباارایةمدارک

حداكثرتامبلغ 02
مثبتهباتصویبمجمعصندوق 

كارمزدمدیر 

ساالنه2/,درصدازخالصارزشروزدارایيهایصندوق 

كارمزدمتولی 

ساالنه  2/27درصدازمتوسطروزانهارزشخالصدارایيهایصندوق3كهحداقل52وحداكثر
722ميليونریالخواهدبود 

كارمزدضامننقدشوندگی 

درصدازخالصارزشروزداراییهایصندوق 

ساالنه2/0

حقالزحمةحسابرس 


ساالنهمبلغثابت712ميليونریال 

حقالزحمهوكارمزدتصفيةصندوق 


هایصندوقدرآغازدورةاوليهتصفيهمیباشد .


درصدارزشخالصدارایی
معادل2/25

حقپذیرشوعضویتدركانونها 


هایمذكور3مشروطبراینکهعضویتدراینكانونهاطبق


معادلمبلغتعيينشدهتوسطكانون
مقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد 

اندازیتارنمایآنوهزینههایپشتيبانیآنها


افزارصندوق3نصبوراه

یدسترسیبهنرم

هزینه
هایدسترسیبهنرمافزار3تارنماو


هزینه
ساالنهتاسقف522ميليونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق 
خدماتپشتيبانیآنها 

 -1-1بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره ,ماده 55اساسنامه3كارمزدمدیر3متولی3ضامنهرسهماهیكبارتاسقف 52درصدقابلپرداخت است.
هامنعکسمیشود .


ماندهكارمزداركانبهعنوانتعهدصندوقبهاركاندرحساب

باقی
 -1-1مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالتدریافتی از بانكها  3موسسات م الیاعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمين مالی رادر بر
گيردودردورهوقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود .


می
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
 -1-3تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
گذاریایجادمیشود.برایمحاسبة


اینتعدیالتبهدليلتفاوتدرنحوهمحاسبةقيمتصدوروابطالواحدهایسرمایه
قيمت صدور واحدهای سرمایه گذاری كارمزد پرداختی بابت تحصيل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
گذاریكارمزدمعامالتومالياتازقيمتفروشداراییهای


شود.همچنينبرایمحاسبهقيمتابطالواحدهایسرمایه

می
ارزشروزداراییهایصندوق

اساسنامهصندوق 

گذاریكسرمیگردد.نظربهاینکهبرطبقماده 75


مالیصندوقسرمایه
هایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگيریو


گذاریاست3بهدليلآنکهدارایی

برابرباقيمتابطالواحدهایسرمایه
شود؛لذاتفاوتقيمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقيمتصدوروابطال


ارائهمی
منعکسمیشود .
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931

-5

سرمايه گذاري در سپرده بانکی وگواهی سپرده بانکی
4931/70/41
تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

4931/74/41
مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال
كوتاهمدت-2027060020226-دی

درصد از کل دارایی ها

ریال

-

-

,322531613510370,

00360

0306,37173,763651

00350

كوتاهمدت-2027156257220-آینده

-

-

,3760307,30523110

01370

73510305135503166

75301

كوتاهمدت-722220,017006-موسسهمالیواعتباریعسگریه

-

-

165357635513111

5355

-

2322

كوتاهمدت-270,,2522051250-قوامين

-

-

671315731763672

0371

-

2322

بلندمدت-0177215122-تجارت

7,55/21/72

7,55/70/72

522322232223222

,315

بلندمدت-77,-7725-010071-7-گردشگری

7,51/70/70

7,55/70/70

522322232223222

,315

522322232223222

2322
1351

بلندمدت-5122101,01022-كارآفرین

7,51/70/77

7,55/70/77

122322232223222

,32,

122322232223222

,355

كوتاهمدت-0122101072021-كارآفرین

-

-

,,232,737503155

0352

7,305632563261

2371

بلندمدت-77,-777-010071-7-گردشگری

7,55/25/05

7,50/25/05

022322232223222

7350

-

2322

بلندمدت-512217007,025-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

722322232223222

2310

بلندمدت-2122101,11021-كارآفرین

7,51/70/77

7,55/70/77

12322232223222

235,

12322232223222

2322

بلندمدت-502262222,756-مسکن

7,55/20/01

7,50/70/01

52322232223222

23,6

بلندمدت-5022000060025-كارآفرین

7,55/21/7,

7,50/21/7,

,2322232223222

230,

,2322232223222

23,2

بلندمدت-502205501002,-كارآفرین

7,55/21/21

7,50/21/21

,2322232223222

230,

,2322232223222

23,2

بلندمدت-512210207502,-كارآفرین

7,55/21/20

7,50/21/20

02322232223222

2375

بلندمدت-5022056106025-كارآفرین

7,55/21/21

7,50/21/21

,2322232223222

230,

,2322232223222

23,2

بلندمدت-5022001761025-كارآفرین

7,51/21/75

7,55/21/75

02322232223222

2375

02322232223222

2302

9

2305
2322

2322

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
4931/70/41
تاریخ سررسید

تاریخ سپرده گذاری

4931/74/41
مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال

درصد از کل دارایی ها

ریال

بلندمدت-0222162605027-كارآفرین

7,55/21/27

7,50/21/27

02322232223222

2375

بلندمدت-0222162156021-كارآفرین

7,55/21/27

7,50/21/27

02322232223222

2375

بلندمدت-5022000561025-كارآفرین

7,51/21/75

7,55/21/75

02322232223222

2375

02322232223222

2302

بلندمدت-502200,110026-كارآفرین

7,51/21/71

7,55/21/71

02322232223222

2375

02322232223222

2302

بلندمدت-5022000,57020-كارآفرین

7,55/21/7,

7,50/21/7,

02322232223222

2375

02322232223222

2302

بلندمدت-5022056577022-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

02322232223222

2375

02322232223222

2302

بلندمدت-5022056,50021-كارآفرین

7,55/21/21

7,50/21/21

02322232223222

2375

02322232223222

2302

بلندمدت-02221672,102,-كارآفرین

7,55/21/27

7,50/21/27

72322232223222

2326

-

-

2322
2322

2322

بلندمدت-0222162506027-كارآفرین

7,55/21/27

7,50/21/27

72322232223222

2326

بلندمدت-5022011,7002,-كارآفرین

7,51/26/07

7,55/26/07

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022000751021-كارآفرین

7,51/21/05

7,55/21/05

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022000562027-كارآفرین

7,51/21/25

7,55/21/75

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022055,05020-كارآفرین

7,55/21/20

7,50/21/20

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022055,77025-كارآفرین

7,55/21/20

7,50/21/20

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022055212021-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022056500021-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022056001027-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022056601025-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022056561025-كارآفرین

7,55/21/25

7,50/21/25

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022056175026-كارآفرین

7,55/21/21

7,50/21/21

72322232223222

2326

72322232223222

2372

بلندمدت-5022051565021-كارآفرین

7,55/21/21

7,50/21/21

72322232223222

2326

72322232223222

2372

كوتاهمدت-2522205577022-كارآفرین

-

-

0352630213755

2325

05030513102

2322

كوتاهمدت-1227061170601-شهر

-

-

0361231113571

2320

-

2322

01

2322

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
4931/70/41
تاریخ سپرده گذاری

4931/74/41
مبلغ

تاریخ سررسید

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال

درصد از کل دارایی ها

ریال

كوتاهمدت-102222275615-مسکن

-

-

16735,63110

2327

كوتاهمدت-102222201105-مسکن

-

-

5530163175

2322

كوتاهمدت-2,75015117-تجارت

-

-

523222

2322

كوتاهمدت-77,-555-010071-7-گردشگری

-

-

723750

2322

623222

2322

بلندمدت-77-1650-مسکن

7,57/20/71

7,55/2,/71

-

2322

032163,7236223055

02351

بلندمدت-5022051101020-كارآفرین

7,51/21/27

7,55/21/27

-

2322

72322232223222

2372

بلندمدت-5022051155025-كارآفرین

7,51/21/27

7,55/21/27

-

2322

72322232223222

2372

بلندمدت-5022051105026-كارآفرین

7,51/21/27

7,55/21/27

-

2322

02322232223222

2302

بلندمدت-5022051152021-كارآفرین

7,51/21/27

7,55/21/27

-

2322

02322232223222

2302

471907131314041331

01530

01300133419331431

01513
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سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی يالحساب
یادداشت

4931/70/41

4931/74/41

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

3-4

01449110714131139

41104139111931900

اوراق اجاره-اوراق مرابحه

3-0

307131913171010

191173114131301

01091147114931003

01911133310031977

00

,36113125
-

2322
2322
2322

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
 -6-1سرمايه گذاري در اوراق مشارکت بورسی يا فرابورسی
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقمشاركتبورسییافرابورسی
4931/74/41

4931/70/41
درصد از
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

درصد

ریال

ریال

ریال

خالص ارزش فروش

درصد از
خالص ارزش فروش

کل دارایی
ها

کل دارایی
ها

ریال

اوراق مشارکت بورسی وفرابورسی:
اسنادخزانهاسالمی552107
اسنادخزانهاسالمی552525
اوراقمشاركتشهرداریشيراز
اوراقمشاركتگلگهر,ماهه102

2321
2322
2315
13,5

7351530163660
71135513120
,70315,36153557
156305232663005

2320
2322
,325
135,

2
2
07
02

5371531603702
70031,23506
722322232223222
507352032223222

,3560302,
7053100
1131223222
1,130253011

13,2036513651
7632603,,5352,

5371731553551
7003,253010
721300531513651
515375131,13055

مشاركتشهرداریمشهد,ماهه176-

7,55/21/07
7,55/25/25
7,51/77/2,
7,50/20/70
7,50/70/01

-

2322

022322232223222

75136223222

7317235103100

027355531103100

735,

721306036223222

623171356,

1350131703210

726311,3151320,

2360

76

اوراقمشاركتنفتوگازپرشيا

7,51/27/0,

02

2322

-

10376,3550

-

55300031663116

2315

-

2322

سلفاورهپتروشيمیشيراز7

7,50/21/20

2

55300630103222

-

52371736223765

23,6

7,5357235713,50

732,

7,,302031603010

2322
73,0

اوراقسلفموازیاستانداردگندم

7,50/20/01

2

52376230123222

,636,53675

,1,3,,030113702

0302

12137,231253,55

2310
2322
2322

51361735753161
01355031253002
51301035103120

1320
2351
2301
2351

مشاركتشهرداریمشهد7,50

7,50/70/01

02

7,1315132223222

7213,,23550

7300236113526

هلدینگصنایعمعدنیخاورميانه(سهامیعام)

7,50/20/71

02

,103,1232223222

00135173702

7300730753,02

سلفتيرآهن71ذوبآهنمرحلهاول
اسنادخزانهاسالمی552007
سلفموازیاستانداردنفتكوره,-

7,55/70/71
7,55/20/07
7,55/25/71

2
2
2

07300232223222
-

113,613062
-

-

07371030753102
-

,0316630553055
,6316031753606

23,0
23,6

سلفموازیاستانداردنفتكوره,62

7,55/20/27

2

-

-

-

-

2322

سلفموازیاستانداردنفتكوره,62مرحلهدوم

7,55/20/25

2

-

-

-

-

2322

اوراق مشارکت بانکی:
اوراقمشاركتطرحهایعمرانیوزارتراهوشهرسازی
اوراقمشاركتطرحهایعمرانیوزارتنيرو

-

,11355,31103610
65375135763,57

-

01713114010071934

4101919141941

02

,73151320,3751
0305036273152

,103121362232,5
61362131023717

0365
2301

31103710001110

01449110714131139

40.71

41104139111931900

2322
2322
40531

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

 -6-2سرمايه گذاري در اوراق اجاره
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقاجاره
4931/74/41

4931/70/41
درصد
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

کارمزد فروش

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

درصد

از کل

خالص ارزش فروش

دارایی
ها

از کل
دارایی
ها

ریال

رایتلماهانه107

7,55/20/71

07

00316035153222

023105317,

-

00310736153061

2302

-

2322

اجارهپارس02درصد

7,50/20/21

02

022322232223222

75136223222

1311530653100

021305236653100

7351

-

2322

اجارهچادرملوسهماهه02درصد

7,50/21/25

02

,15322232223222

05230523222

515300,3720

,153065317,3720

0365

,153020356731,2

,315

مرابحهفوالد512105

7,51/21/05

02

72357536,03022

637,53051

1,6371,3260

72351536,031,0

2326

اجارهرایتلماهانه02درصد

7,50/70/01

02

-

-

-

-

2322

151360030263516

2322
1352

340103111701377

10913411330

1111311341311

0.39

191173114131301

1.01

-7

307131913171010

حسابهاي دريافتنی
باشدكهبهشرحزیرمیباشد :


هامی

هایدریافتنیبابتسودهایدریافتیسپرده

حساب
4931/70/41

سوددریافتنیسپردههایبانکی

4931/74/41

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

هزینه تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال
603,1,300,3571

درصد
172

ریال
()61035553507

ریال
65352230013550

ریال
603,7530053250

()11011311134

11117713301313

10194110011733

13191910391140

03

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
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جاري کارگزاران
4931/70/41
مانده ابتدای دوره
ریال

شركتكارگزاریبانككارآفرین(سهام)
شركتكارگزاریبانككارآفرین(اوراقمشاركت)
شركتكارگزاریبانككارآفرین(تعدبلمعامالت)

-9

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

50,36573700

,3251312737,5

,310030703051

77532,53501

-

,35213,0531013120

,35213,0531013120

-

-

11036013071

11036013071

-

10911141403

91147110313391711

91144109111711007

77532,53501

ساير دارايیها

هایآتیمنتقلمیشود.


باشدكهتاتاریخترازنامهمستهلكنشدهوبهعنوانداراییبهسال

افزارمی

هاشاملآنبخشازمخارجنرم

سایردارایی

4931/70/41
مانده ابتدای دوره
ریال

مخارج اضافه شده طی
دوره

مانده در پایان دوره

استهالك دوره

ریال
535,,3006

ریال
()037063521

-

(),1735753510

01030523025

771320,3101

(),1,30663262

01313111071

771320,3101

مخارجبرگزاریمجامع

مخارجنرمافزار

771320,3101

52231603207

771320,30,0

17319431313

موجودي نقد

موجودینقددرتاریخترازنامهبهشرحزیراست 

جاری-27227,1000027-كارآفرین

مانده در پایان دوره

ریال
,3,013550

()706

-11

4931/74/41

4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

0717771777

0717771777

0717771777

0717771777





04

ریال

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

-11

بدهی به ارکان صندوق

بدهیبهاركانصندوقبهشرحزیراست:
4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

مدیر

72357030013552

6356136023515

ضامننقدشوندگی

1301135063105

5305031103,10

متولی

0135523670

1730503072

حسابرس

173,1035,0

1230653551

41103917131170

49131013131141

-12

بدهی به سرمايه گذاران
بدهیبهسرمایهگذارانمتشکلازاقالمزیراست:
4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

بدهیبابتدرخواستصدورواحدهایعادی

003,2,35563222

1351135073222

بدهیبابتتتمهواحدهایصادرشده

7130163022

03,253205

بدهیبابتتتمهواحدهایابطالشده

0321532613611

51636513702

01193313911111

1133013171411

-11

ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير

ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:
4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

ذخيرهتصفيه

,302531223,70

03,1,3,113770

وجوهواریزینامشخص

1523607

0736063505

بدهیبابتتاسيسونگهداریصندوق

00735,73600

7,13,,03,00

پيشدریافتسودسپردهبانکی

,1317235563525

مالياتهایتکليفیپرداختنی

-

مخارجبرگزاریمجامع

-

531703222
706
05

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
91100113141371

-11

0117013101191

خالص دارايیها

خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
4931/74/41

4931/70/41
واحدهایسرمایهگذاریعادی

تعداد
7035153152

ریال
7,32653511311130,5

تعداد
535153517

ریال
723217320732003562

واحدهایسرمایهگذاریممتاز

023222

02370537163512

023222

02376035153000

جمع

4013331017

491473104913111173

313331304

471734101911311013

-15

سود (زيان) فروش اوراق بهادار
سود وزيان اوراق بهادار به شرح زير است:

دوره میانی شش ماهه منتهی به

دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

4931/70/41

به4931/70/41

4931/74/41

یادداشت

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

سود(زیان)حاصلازفروشسهام

75-7

7,,30,,3571

76130213075

55731553525

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمشاركت

75-0

6306531703,11

53501322,3,2,

,370137523166

1114113111131

3141413701341

9104113111330
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
 -15-1سود (زيان)حاصل از فروش سهام و حق تقدم
سود(زیان)حاصلازفروشسهاموحقتقدمشركتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیرمیباشد :
دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به4931/70/41

4931/74/41

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41
تعداد
انرژیاميدتابانهور
برقماهتابكهنوج
سرمایهگذاریمسکنالوند
بانكپاسارگاد
بهمندیزل
پتروشيمیفجر
پتروشيمیمبين
داروسازیكاسپين
ریلپردازسير
سيمانخوزستان
شركتبيمهاتکاییامين
فوالدهرمزگان
مسکنپردیس
جمع

1623222

65,37653115

65631153650

1350,3552

131053522

0531253105

-

-

653222

52035723222

6,7300,3056

130,13,26

135,13552

0037713611

-

-

1,3222

02136,63222

7073,073011

732103010

732013762

1731253521

-

-

-

-

-

-

-

-

()71305,3,06

()71305,3,06
,36,03555

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0031713501

6130,63,00

-

-

-

-

-

-

-

-

()5,53,,1

0031713501
71035623072
0235553055

-

-

-

-

-

7,635153001
110306,

5,53,,11035,53111
7,635153001
110306,

0177113901101

4111411911931

4710111397

4717011397

49910991140

41013711341

11410311173
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
 -15 -2سود (زيان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
دوره میانی شش ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به4931/70/41

4931/74/41

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41
تعداد
اجارهچادرملو

,153222

,11361132603116

,11312636653275

71231223222

()530203506

1031673171

1,30,53765

اجارهرایتل02درصد

1153222

116352130123071

116305031113222

7530223222

0,537503071

,113,223222

()0327736123562

اوراقمشاركتشهرداریشيراز

0223222

0223507322,3250

027307,35703105

,730223222

()7326137253,11

-

()5031663525

مشاركتشهرداریمشهد,-ماهه176

0223222

022325032563155

022371530223222

7530223222

()72631173025

-

-

اسنادخزانهاسالمی552007

063222

06322232223222

05352037703125

-

0315136613055

-

-

اوراقمشاركتقطارشهریمشهد-مرحلهدومخط0

0223222

022322232223222

022322232223222

-

-

-

-

سلفموازیاستانداردنفتكوره,-

523222

0030,632223222

51301035103120

-

13557325,3056

-

-

سلفموازیاستانداردنفتكوره,62

053222

,,3,,632223222

,0316630553055

-

6153,123127

-

-

سلفموازیاستانداردنفتكوره,62مرحلهدوم

,23222

,5350631223222

,6316031753606

-

7376730613710

-

-

معدنیخاورميانه

,553,12

,553105371,3,10

,55307037013060

7063120307,

701302,311,

,0,30223222

767371,3,21

اجارهپترواميدآسيا

-

-

-

-

-

-

7,530223222

اجارهقائدبصير

-

-

-

-

-

76531023222

77,32013051

اوراقسلفاستانداردسنگآهن

-

-

-

-

-

1351230,736,5

1351230,736,5

شهرداریشيراز7,50

-

-

-

-

-

-

0351135023516

مشاركتشهرداریمشهد

-

-

-

-

-

7563525

()7,3,073011

مشاركتگلگهر
مشاركتميدكو

-

-

-

-

-

()7632653175

()0360131,63110

-

-

-

-

-

1635023502

1635023502

01910190913301031

01901101017001971

99410701349

1101110401900

1133117791979

9143114371111
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931

-16

سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

سود(زیان)حاصلازنگهداریسهامواوراقمشاركتبهشرحزیرمیباشد:
دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41
یادداشت
70-7

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقمشاركت

دوره میانی شش ماهه منتهی به4931/70/41

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

سال مالی منتهی به 4931/74/41

6320131113,55

75375,36113716

70316531113,,1

1170110111913

43141911111411

40111311011990

 -16-1سود (زيان) تحقق نیافته حاصل از نگهداري اوراق مشارکت
سود(زیان)ناشیازنگهداریاوراقمشاركتبهشرحزیرمیباشد :
دوره میانی شش ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به4931/70/41

4931/74/41

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41
تعداد
اجارهرایتل07درصد

053222

00316035153222

05322232223222

023105317,

7310736153061

-

-

اجارهپارس02درصد

0223222

022322232223222

022327130223222

75136223222

()70531223222

-

-

اجارهچادرملو

,153222

,15322232223222

,15327035553601

05230523222

(),2130253601

()15237523222

(),2632113052

اسنادخزانهاسالمی552107

53716

5371531603702

131,13,0,3716

,3560302,

12137103125

-

5235153552

اسنادخزانهاسالمی552525

706

70031,23506

71135513120

7053100

7131113511

-

036,53111

اوراقسلفموازیاستانداردگندم

023222

52376230123222

15301,371130,6

,636,53675

10630003511

-

-

09

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

سال مالی منتهی به

منتهی به4931/70/41

4931/74/41

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراقمشاركتشهرداریشيراز

7223222

722322232223222

7223511302,3705

1131223222

()73205322,3705

03,1630223222

()012325,3,15

اوراقمشاركتطرحهایعمرانیدولت-وزارتراهوشهرسازی

,663211

,11355,31103617

,11355,31103617

-

-

-

-

اوراقمشاركتطرحهایعمرانی-وزارتنيرو

7223,76

65375135763,57

65375135763,57

-

-

-

-

سلفاورهپتروشيمیشيراز7

63222

55300630103222

50371630513250

10376,3550

,311130,13,50

-

-

سلفتيرآهن71ذوبآهنمرحلهاول

132223222

07300232223222

51361735753161

113,613062

03,,7325535,0

-

6203,753161

مرابحهفوالدمباركه512105

723,01

72357536,03022

723,0132223222

637,53051

71,305,3,10

-

-

مشاركتشهرداریمشهد

7,13151

7,1315132223222

7,03,6535,13,,6

7213,,23550

03,2,31,03720

,37103527351,

5310530223570

مشاركتشهرداریمشهد,-ماهه176

0223222

022322232223222

022322232223222

75136223222

()75136223222

-

-

مشاركتگلگهر

5073520

507352032223222

5053106307131,,

1,130253011

()1305130023,11

035,731523615

()75355737073521

معدنیخاورميانه

,103,12

,103,1232223222

,103510316737,1

00135173702

()11731503051

()15,30223222

()02535613,5,

نفتوگازپرشيا

7223222

721306036223222

7213,2731223222

623171356,

()553,71356,

-

-

سلفنفتكوره,

-

-

-

-

-

73515316,3105

136,03,103120

سلفنفتكوره7

-

-

-

-

-

,326736723020

5315132553055

سلفنفتكوره0

-

-

-

-

-

,371532263255

0316,35053106

اسنادخزانهاسالمی552007

-

-

-

-

-

-

17236203261

اجارهرایتل02درصد

-

-

-

-

-

(),0035223222

7367,31113172

اوراقمشاركتميدكوماهانه

-

-

-

-

-

-

-

اجارهپترواميدآسياسهماهه

-

-

-

-

-

-

-

اوراقاجارهقائدبصيرسهماهه

-

-

-

-

-

()05631023222

-

.

01334104414001337

01314131314091941

4100010371019

1170110111913

43141911111411

40111311011990

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41
تعداد

21

صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
-17

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علیالحساب
دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

یادداشت

دوره میانی شش ماهه منتهی به4931/70/41

سال مالی منتهی به 4931/74/41

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

سوداوراقمشاركتواجاره

71-7

016305536163605

0153505376,3512

556315535753270

سودسپردههایبانکی

71-0

73710321,37603010

,,1362737113,70

732013,5231013665

41101101917911444

119190319001110

41119144719931374

 -17-1سود اوراق مشارکت و اجاره
دوره میانی شش ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به4931/70/41

4931/74/41

سودخالص

سودخالص

سودخالص

درصد

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسيد

اوراق مشارکت:
اوراقمشاركتگلگهر,ماهه102

07/0/7,5,

70/20/7,50

56351031223517

073,5130513015

55311,36003101

هلدینگصنایعمعدنیخاورميانه(سهامیعام)

70/70/7,51

71/20/7,50

12355136513562

013,1030503626

113,5037553561

اوراقمشاركتشهرداریشيراز

21/77/7,51

2,/77/7,51

0535513102301,

-

01365,35763217

مشاركتشهرداریمشهد,-ماهه176

25/70/7,51

01/70/7,50

1355535663510

-

-

مشاركتشهرداریمشهد7,50

70/25/7,51

01/70/7,50

7,311531223222

,3506325,35,5

713121315,35,5

نفتوگازپرشيا

77/25/7,55

0,/27/7,51

,351730703117

-

-

20

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

سال مالی منتهی به

منتهی به4931/70/41

4931/74/41

سودخالص

سودخالص

سودخالص

درصد

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسيد

اوراق مشارکت:
اوراقمشاركتشهرداریشيراز7,50

-

-

-

71300231203055

,,350531213515

اوراقمشاركتميدكوماهانه021

-

-

-

,,37,731213102

,,37,731213102

مرابحهفوالدمباركه512105

20/25/7,55

05/21/7,51

1,6371,3260

-

-

اوراق اجاره:
اجارهچادرملوسهماهه02درصد

76/25/7,51

25/21/7,50

,6307035623,25

536113,013,72

50315031563016

اجارهرایتلماهانه02درصد

26/70/7,51

00/72/7,50

7532003,563521

56375737103611

725356637503,60

اجارهرایتلماهانه07درصد

71/20/7,55

71/20/7,55

0300,3,023052

-

-

اجارهپارسماهيانه102

26/2,/7,55

21/20/7,50

71300630513751

-

-

اوراقاجارهقائدبصير,ماهه102

-

-

-

,7355035153050

,630,13,0,367,

اجارهپترواميدآسيا,ماهه02درصد

-

-

-

00362232,23607

12310135103125

اوراق مشارکت بانکی:
اوراقمشاركتطرحهایعمرانیوزارتراهوشهرسازی 05/20/7,55
اوراقمشاركتقطارشهریمشهد-مرحلهدوم
اوراقمشاركتطرحهایعمرانی-وزارتنيرو
شهرداریشيراز0

06/20/7,55
75/25/7,55
-

27/270/7,56

75377,3,673001

-

-

01/70/7,50
01/70/7,56
-

72315630273555
7350035213,,1
-

-

-

-

-

76315032073701

01377535603521

011133311111131
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011110114191117

111101313411743

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

 -17-2سود سپرده بانکی
دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به4931/70/41

4931/74/41

مبلغاسمیسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

()05130653,1,

,51357132153051
,51316032553055
50321230723061
56355035603705
5356632623,72
1231,53011360,
,7372136003,62
,3,0531,5311,
72372736673070
,3,,637053277
,3,0,37723605

720312237113112
7135,230163016
765351231173520
7153216325,
7135213625

,56352636553556
553721325736,6
62360530773525
63527316636,7
0356031503105
,317532503657
,3,0236103,70
,30503,5,3705

كوتاهمدت-2027060020226-دی
كوتاهمدت-2027156257220-آینده
بلندمدت-77-1650-مسکن
بلندمدت-77,-7725-010071-7-گردشگری
بلندمدت-77,-777-010071-7-گردشگری
بلندمدت-5122101,01022-كارآفرین
كوتاهمدت-0122101072021-كارآفرین
بلندمدت-5022056106025-كارآفرین
كوتاهمدت-5022622220756-مسکن
بلندمدت-502205501002,-كارآفرین
بلندمدت-5022000060025-كارآفرین

,51367131,53212
,55325,35553671
50321230723061
56302031,53100
5356532173257
123101370,3050
,7375231163,57
,3,,236653705
72372536263250
,3,,635563226
,3,0,3,753776

()0263015

75530273271

03,7036503562

بلندمدت-5022051105026-كارآفرین

032153,023,76

-

032153,023,76

75530273271
7753,653,55
72131103650
7735,63512
-

03,7036503562
0301031063551
03001301,3620
0370630,53110
0375037623057

بلندمدت-5022051152021-كارآفرین
بلندمدت-5022056,50021-كارآفرین
بلندمدت-5022056577022-كارآفرین
بلندمدت-5022000,57020-كارآفرین
بلندمدت-502200,110026-كارآفرین

032153,023,76
0300235523252
0307136763121
0301030703115
03011357535,5

-

032153,023,76
0307536003575
0307137013512
03010321,3570
030113652370,

(),7735,03556

()53151355,
()5023167
()0136163,65
()1035603277
()737153,50
()135003112
()6,03551

()10,3517
()0513701
()7,636,,
()053170
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به4931/70/41

4931/74/41

مبلغاسمیسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

بلندمدت-5022000561025-كارآفرین
بلندمدت-5022001761025-كارآفرین
بلندمدت-2122101,11021-كارآفرین
بلندمدت-512217007,025-كارآفرین
بلندمدت-0177215122-تجارت
بلندمدت-5022051101020-كارآفرین
بلندمدت-5022051155025-كارآفرین
بلندمدت-5022056175026-كارآفرین
بلندمدت-5022051565021-كارآفرین
بلندمدت-5022055212021-كارآفرین
بلندمدت-5022056500021-كارآفرین
بلندمدت-5022056001027-كارآفرین
بلندمدت-5022056601025-كارآفرین
بلندمدت-5022056561025-كارآفرین
بلندمدت-5022055,05020-كارآفرین
بلندمدت-5022055,77025-كارآفرین
بلندمدت-5022000562027-كارآفرین
بلندمدت-5022000751021-كارآفرین
بلندمدت-5022011,7002,-كارآفرین
بلندمدت-512210207502,-كارآفرین

0301037573061
0301037573061
0310236073110
5356532173212
730,036103170
732,530023755
732,530023755
7377230553215
7377230553215
7372635253,50
7372635253,50
7372635253,50
7372635253,50
7372635253,50
7377730,03072
7377730,03072
7370732553610
7370732553610
7370732553610
7372036153,21

()730603010
()730603010
(),35573102
()036123506
()7037553662

(),673165
(),673165
(),113260
(),113260
(),113260
(),113260
(),113260
(),703,11
(),703,11
()61,3,07
()61,3,07
()61,3,07
()73,0135,7

0301235253210
0301235253210
0317036053560
5356030223210
73002317036,0
732,530023755
732,530023755
73725357,3002
73725357,3002
7372635003012
7372635003012
7372635003012
7372635003012
7372635003012
737773,0230,0
737773,0230,0
7370230503507
7370230503507
7370230503507
7372531673,1,
24

1130223521
1130223521
5530503056
5530503056
5,310,3106
5,310,3106
5,310,3106
5,310,3106
5,310,3106
1131513756
1131513756
7053,513005
-

0371137053651
0325535203015
73016367136,,
7375031103157
7375031103157
737,63,013055
737,63,013055
737,03,,03520
737,03,,03520
737,03,,03520
737,03,,03520
737,03,,03520
737003,253521
737003,253521
7321032003505
7327731663550
65532103001
-

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

سال مالی منتهی به

به4931/70/41

4931/74/41

مبلغاسمیسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

كوتاهمدت-2522205577022-كارآفرین
بلندمدت-0222162605027-كارآفرین

1137653711
70732553661

()520317,

بلندمدت-0222162156021-كارآفرین

70732553661

()520317,

702375,3117

بلندمدت-02221672,102,-كارآفرین
بلندمدت-0222162506027-كارآفرین
كوتاهمدت-77,-555-010071-7-گردشگری
كوتاهمدت-102222275615-مسکن
بلندمدت-502262222,756-مسکن
كوتاهمدت-102222201105-مسکن
كوتاهمدت-722220,017006-موسسهعسگریه
كوتاهمدت-270,,2522051250-قوامين
كوتاهمدت-1227061170601-شهر

0235113510
0235113510
7,3127322,
013,523100
15037013,12
,113511
523511325732,6
10350135753510
035,1376,3201

()1573021

()0753,00

02325031,5
02325031,5
7,3127322,
013,153506
15,30123510
,1,3705
523505302535,0
1036,531653100
035,,35013056

0103502
-

كوتاهمدت-2,75015117-تجارت

50

-

50

-

-

كوتاهمدت-0122101072021-كارآفرین
بلندمدت-0122,111,0020-كارآفرین
كوتاهمدت-50611156-رفاهكارگران
بلندمدت-2122505021021-كارآفرین
بلندمدت-212210050,025-كارآفرین
بلندمدت-5122175500021-كارآفرین
بلندمدت-012217005502,-كارآفرین

-

-

-

5372137253555
02301235663000
7371032513150
7371032513150

,0137,130153076
5372137253555
16356530203025
731253025315,
71037,,3106
0321036063262
73102301,3560

()7263201

()1573021

()156
()0350,3156
()73626
()7636673720
()6531,23510

1132113262
702375,3117

70136103560
-

00531203151
-

-

615
030003055
-
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931
دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به4931/70/41

4931/74/41

مبلغاسمیسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی شش ماهه منتهی به 4931/70/41

بلندمدت-06221700,7025-كارآفرین
كوتاهمدت-122155501607-شهر

-

-

-

7371032513155
73510

73102301,3565
03520

41403111110141170

()11011311134

41403171914131013

990117414111940

41701191711011111
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931

-18

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  71 -2از درآمد
فوق الذكر كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است.
دوره میانی شش ماهه منتهی

دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 4931/70/41

به4931/70/41

4931/74/41

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

یادداشت

773711306,

0736553512

70135013552

كارمزدابطالواحدهایسرمایهگذاری
تعدیلكارمزدكارگزاری

76-7

5035003702

1235653025

70137063715

سودسپردهدریافتی

76-0

6013,,5302,

131553601

70,37513710

11111731173

47313711373

14110171914

 -41-4مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازا د کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معامالت غیرمعمول
صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.
 -41-0سایر 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.

-19

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

دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 4931/70/41

به4931/70/41

4931/74/41

هزینه

جمعهزینه

جمعهزینه

ریال

ریال

ریال

مدیر

7635,135063517

1315235703006

07306037563507

ضامن

70300,30653100

1350130113165

7,300,31253571

متولی

5236753001

72232223222

77530173072

حسابرس

173,1035,0

0037573620

71035653551

94131719031113

40111119131011

91104014041071
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931

-21

ساير هزينهها
دوره میانی شش ماهه منتهی

دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 4931/70/41

به4931/70/41

4931/74/41

ریال

جمعهزینه

جمعهزینه

ریال

ریال

ریال

هزینههاینرمافزار

0,,31673511

002371,3250

1673,1130,0

هزینهتصفيه

730003,003750

15036063716

7311537,53620

هزینهبرگزاریمجامع

037063,10

,30773170

7735223706

مالياتبرارزشافزوده

07327,3,00

1523201376,

-

كارمزدبانکی

1603061

,553222

5753222

4114310031133

4110417111491

4139310311407

-21

تعديالت
دوره میانی شش ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

به 4931/70/41

4931/70/41

4931/74/41

ریال

ریال

ریال

تعدیالتناشیازصدور

,631703,1131,2

55365030173101

61315,3,513157

تعدیالتناشیازابطال

()7037713,573720

()75350031003512

()1235773,67310,

03113113331301

93190311111111

10101413091701

-22

تعهدات و بدهیهاي احتمالی

صندوق در تاريخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهي احتمالي است.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی شش ماهه منتهی به  41مهر ماه 4931

-21

سرمايهگذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
4931/74/41

4931/70/41
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

كارگزاریبانك
كارافرین

مدیر

ممتاز

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

كارگزاریبانك
كارافرین

مدیر

عادی 

 773550

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

بانككارآفرین

ضامن

ممتاز

763522

232271

ضامنواشخاصوابسته
بهوی 

بيمهكارآفرین 

وابستهبهضامن 

عادی 

 013251

 23220

عادی 

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

مهدیعلیبيگی 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 02

 7351

عادی 

 02

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

فاطمهپاکنيا 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 02

 7351

عادی 

 02

 232220

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی 

سودابهشعبانی
جفرودی 

مدیرسرمایه
گذاری 

عادی 

 02

 7351

عادی 

 02

 232220

56317,

71352

56317,

2351

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصدتمل

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

ك

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

73522

7375

ممتاز

73522

2375

 5370

عادی 

 773550

 2377

ممتاز

763522

2376

 013251

 2301
 232220

جمع

-21

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

طرف معامله

شركتكارگزاریبانككارآفرین

-25

شرح معامله

نوع
وابستگی
مدیر

موضوع معامله

مانده طلب
ارزش معامله -ریال

كارمزد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت
وكارمزدمدیرصندوق 

 7325635153105

تاریخ
معامله
طیسال

(بدهی) در تاریخ
ترازنامه -ریال
( )72315130013000

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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