صندوق سرمایه گذاری آرمان کارآفرین
صورتهای مالی
برای دوره مالی منتهی به تاریخ  14تیر 1312
 -1اطالعات کلی صندوق
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آرمان كارآفرين در تاريخ  ٧٨٣١/٧١/٧١با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار )سبا) به
عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند  ١٢ماده  ٧قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال  ،٧٨٣١فعالیت خود را آغاز كرد .اين
صندوق با شماره  ٧٢٣١١نزد سبا به ثبت رسیده است .عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و
مقررات مربوطه است  .فعالیت اين صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زير نظر دارد.
مديريت دارايی هاي صندوق كه عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس می شود ،توسط مدير
سرمايه گذاري صندوق صورت می گیرد  .سرمايه گذاران در ازاي سرمايه گذاري در اين صندوق گواهی سرمايه گذاري دريافت می كنند.
صدور واحد سرمايه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص دارايی هاي روز بعد از ارايه درخواست صورت می گیرد .ضامن صندوق
پرداخت وجوه سرمايه گذران حداكثر  ١روز پس از ارايه درخواست ابطال را ضمانت كرده است .عالقمندان براي دريافت اطالعات بیشتر
در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنماي صندوق  www.akfund.comمطالعه كنند .براي
دريافت اطالعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی  ،خالص ارزش دارائیها و نمودارهاي اين تارنما مراجعه
كنید .
اركان آن نیز مطابق جدول ذيل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.
مدير

كارگزاري بانک كارآفرين

ضامن نقدشوندگی و مدير ثبت

بانک كارآفرين

متولی

مؤسسه حسابرسی فاطر

حسابرس

مؤسسه حسابرسی بیات رايان
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 -2ارکان صندوق سرمایه گذاری
صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين كه از اين به بعد صندوق نامیده می شود از اركان زير تشکیل شده است:
مجمع صندوق :مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة يک واحدهاي سرمايه گذاري ممتازداراي حق رأي صندوق تشکیل
شده و رسمیت می يابد.
سهامداران ممتاز

تعداد

درصد

بانک كارآفرين

٧٣١٢٢

%١١.١٢

كارگزاري بانک كارآفرين

٧١٢٢

%١.١٢

جمع

١٢٢٢٢

%٧٢٢

مدير صندوق  ،شركت كارگزاري بانک كارآفرين است كه در تاريخ  ٧٨٣١/٢١/٢0با شماره ثبت  ١١١٨نزد مرجع ثبت شركت هاي
شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است .نشانی مدير عبارت است از تهران  ،بلوار آفريقاي شمالی ،بلوار صبا ،پالک ،٣واحد .١
متولی صندوق  ،موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است كه در تاريخ  ٧٨0٧/٢١/٢٧به شماره ثبت  ١٨١٧نزد مرجع ثبت شركت
هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خیابان وصال شیرازي  ،خیابان بزرگمهر غربی ،كوي اسکو،
شماره  ٧١طبقه چهارم.
ضامن نقدشوندگی صندوق  ،بانک كارآفرين است كه در تاريخ  ٧٨١٣/١/٧١با شمارة ثبت  ٧١١١٧١وشناسة ملی  ٧٢٧٢١٢١٢0١١0نزد
مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي
پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره ١١
مدير ثبت صندوق  ،بانک كارآفرين است كه در تاريخ  ٧٨١٣/١/٧١با شمارة ثبت  ٧١١١٧١وشناسة ملی  ٧٢٧٢١٢١٢0١١0نزد مرجع
ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک
ملت ،ناهید غربی ،شماره ١١
حسابرس صندوق  ،موسسه حسابرسی بیات رايان است كه در تاريخ  ٧٨١١/٢١/٢١با شماره ثبت  ٧١٧٢نزد مرجع ثبت شركت هاي شهر
تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران  ،خیابان ايرانشهر شمالی  ،نبش كريم خان زند پالک  ١١٨طبقه دوم .
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 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورت هاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزش هاي جاري در پايان دوره مالی تهیه شده است.

 -4خالصه اهم رویه های حسابداری
 -4-1سرمایه گذاری ها
سرمايه گذاري در اوراق بهادار شامل اوراق بهادار با نرخ بهره ثابت ،سپرده هاي بانکی و سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس در هنگام
تحصیل به بهاي تمام شده ثبت و در اندازه گیري هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خريد و
فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري " مصوب هیات مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیري می شود.

 -4-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:
 -4-2-1سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركت ها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شركت هاي
سرمايه پذير شناسايی می شود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلی محاسبه و درحساب ها منعکس می
گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده  ،مبلغ سود دريافتنی با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود
توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف  ٣ماه  ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتی به عالوه ١
درصد تنزيل می شود .تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور می شود.
 -4-2-2سود سپرده بانكی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی
الحساب  ،سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه گذاري شناسايی می شود .همچنین
سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد .مبلغ
محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب  ،سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با
در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دريافت سود با همان نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس می شود.
 -4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

كارمزد اركان و تصفیه صندوق سرمايه گذاري به دو صورت روزانه به شرح جدول زير محاسبه و در حساب ها ثبت می شود:
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شرح نحوة محاسبة هزينه

عنوان هزينه
هزينههاي تأسیس

معادل ٢/١درصد وجوه جذب شده در پذيرهنويسی اولیه تا سقف  ١٢٢میلیون ريال  ،با ارائة
مدارک مثبته و تصويب مجمع صندوق

هزينههاي برگزاري مجامع صندوق

حداكثر تا مبلغ  ١٢میلیون ريال براي برگزاري مجامع در طول يکسال مالی با اراية مدارک
مثبته با تصويب مجمع صندوق

كارمزد مدير

ساالنه  ٢/٨درصد از خالص ارزش دارايیهاي صندوق به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

كارمزد متولی

ساالنه  ٢/٢٧درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارايیهاي صندوق به اضافه الیات بر ارزش
افزوده ،حداقل  ١٢میلیون ريال تا سقف  ٧٢٢میلیون ريال

كارمزد ضامن نقدشوندگی

ساالنه  ٢/١درصد از ارزش دارايیهاي صندوق

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  0٢میلیون ريال به اضافه مالیات بر ارزش افزوده

حقالزحمه و كارمزد تصفیة صندوق

معادل  ٢/٢١درصد ارزش خالص دارايیهاي صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد.

حق پذيرش و عضويت در كانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط كانونهاي مذكور ،مشروط براينکه عضويت در اين كانونها
طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.

هزينههاي دسترسی به نرمافزار،
تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

هزينهي دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزينههاي پشتیبانی
آنها ساالنه تا سقف  ١٨٢میلیون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق.

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  ٨ماده  ١١اساسنامه كارمزد مدير  ،متولی و ضامن نقدشوندگی هر سه ماه يک بار به میزان  %١٢قابل پرداخت است .
باقی مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعکس می شود.

 -4-5مخارج تامین مالی
سود و كارمزد تسهیالت دريافتی از بانک ها  ،موسسسات مالی و اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تامین مالی را دربر می گیرد و در
دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می شود.
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 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اين تعديالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري ايجاد می شود .براي محاسبه قیمت صدور
واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد پرداختی بابت تحصیل دارايی مالی به ارزش خريد دارايی هاي مالی اضافه می شود .همچنین براي
محاسبه قیمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري كارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش دارايی هاي مالی صندوق سرمايه گذاري كسر
می گردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  ٧١اساسنامه صندوق ارزش روز دارايی هاي صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري
است  ،به دلیل آن که دارايی هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیري و ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهاي
سرمايه گذاري تحت عنوان تعديالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.
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