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 -4اطالعات کلی صندوق

تاريخچه تاسيس صندوق
صندوق سرمایه گذاري با درآمد ثابت آرمان كارآفرین در تاریخ  13٣1/12/1١با دریافت مجوز از سازمان بورس
و اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاري موضوع بند  2٢ماده  1قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر
ماه سال  ،13٣1فعالیت خود را آغاز كرد .این صندوق با شماره  1٢٣1١نزد سبا به ثبت رسیده است .عملكرد
این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است .فعالیت این
صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نیز به طور مستمر فعالیت آن را زیر نظر دارد .مدیریت
دارایی هاي صندوق كه عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شركت هاي پذیرفته شده در بورس می
شود ،توسط مدیر سرمایه گذاري صندوق صورت می گیرد .سرمایه گذاران در ازاي سرمایه گذاري در این
صندوق گواهی سرمایه گذاري دریافت می كنند .صدور واحد سرمایه گذاري و ابطال آنها بر اساس ارزش خالص
دارایی هاي روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه سرمایه گذران حداكثر ١
روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت كرده است
دورة فعاليت صندوق
مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )١اساسنامه،سه سال است كه بر اساس آخرین تصمیمات مجمع مورخ
 1311/1٢/11ماده ( )61اساسنامه وتائیدیه سازمان بورس طی نامه مورخ  1311/12/٢٣به مدت سه سال تا
پایان 131٣/٢1/11اعتبار دارد.
محل اقامت صندوق:
مركز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،بلوار صبا ،پالک ، ٣طبقه اول شركت كارگزاري بانک كارآفرین
واقع شده و صندوق داراي  112شعبه می باشد.
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ارکان صندوق سرمايهگذاري
صندوق سرمایه گذاري آرمان كارآفرین كه از این به بعد صندوق نامیده می شوود از اركوان زیور تلوكیل شوده
است:
 -2-4مجمع صندوق ،مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوة یک واحدهاي سورمایه گوذاري
ممتازداراي حق رأي صندوق تلكیل شده و رسمیت می یابد;
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

1

بانك کارآفرين

41,011

3220

1

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

4,011

520

21,111

411

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جمع

 -2-2مدير صندوق : ,شركت كارگزاري بانک كارآفرین است كه در تاریخ  13٣١/٢1/٢6با شماره ثبت ١113
نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است .نلانی مودیر عبوارت اسوت از تهوران  ،بلووار
آفریقاي شمالی ،بلوار صبا ،پالک ،٣واحد .١
 -2-9متولی صندوق : ,موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر است كه در تواریخ  1361/٢١/٢1بوه شوماره
ثبت  2311نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسویده اسوت .نلوانی حسوابرس عبارتسوت از
تهران ،خیابان وصال شیرازي  ،خیابان بزرگمهر غربی ،كوي اسكو ،شماره  11طبقه چهارم.
 -2-1ضامن نقد شوندگی  ,بانک كارآفرین است كه در تاریخ  13١٣/1/1١با شمارة ثبت  1١١11١وشناسو
ملی  1٢1٢2٢2٢6226نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرسوتان تهوران بوه ثبوت رسویده اسوت .نلوانی ضوامن
نقدشوندگی عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره .1١
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 -2-0حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی فریوران است كه در تاریخ  1366/٢1/23به شماره ثبت 33٢1
نزد مرجع ثبت شركت هاي موسسات غیر تجاري تهران به ثبت رسیده است .نلانی حسابرس عبارتست از
تهران ،شهرک غرب خیابان خوردین خیابان توحید یكم پ  1طبقه ..١
 -2-1مدير ثبت  ,بانک كارآفرین است كه در تاریخ  13١٣/1/1١با شمارة ثبت  1١١11١وشناس ملی
 1٢1٢2٢2٢6226نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نلانی ضامن نقدشوندگی
عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروي پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره 1١
 -2اهداف و استراتژي هاي صندوق:
 -2-1هدف از تلكیل صندوق ،جمع آوري سرمایه از سرمایه گذاران و تلكیل سبدي از دارایوی هوا و مودیریت
این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش می شود ،بیلترین بازدهی ممكون نصویب سورمایه
گذاران گردد .انباشته شدن سرمایه در صندوق ،مزیت هاي متعددي نسبت به سرمایه گوذاري انفورادي سورمایه
گذاران دارد :اوالً هزین بكارگیري نیروهاي متخصص ،گردآوري و تحلیل اطالعات و گوزین
بهادار بین هم سرمایه گذاران تقسیم می شود و سران هزین هر سرمایه گذار كاه

سوبد بهینو اوراق

می یابد .ثانیاً ،صندوق از

جانب سرمایه گذاران ،كلی حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سوهام وكووپن اوراق بهوادار را
انجام می دهد و در نتیجه سران هزین هر سرمایه گذار براي انجام سرمایه گذاري كاه

می یابد .ثالثوا ً،امكوان

سرمایه گذاري مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاري كاه

می یابد.

 -2-2صندوق فقط می تواند در دارایی هاي ریالی داخل كلور سرمایه گذاري كنود و سورمایه گوذاري خوارجی
(ارزي) به هر نوع و شكل غیرمجاز میباشد .صندوق در دارایی هایی به شرح زیرسرمایه گذاري می كند:
 : -2- 2-1سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-2حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول فرابورس؛
 : -2-2-3اوراق ملاركت ،اوراق صكوک و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهاداري كه تمامی شرایط زیر را
داشته باشد:
الف -مجوز انتلار آنها از سوي دولت ،بانک مركزي جمهوري اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر
شده باشد؛
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ب -سود حداقلی براي آن ها تضمین و ملخص شده باشد؛
ج -به تلخیص مدیر ،یكی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهدكرده باشد یا امكان تبدیل
كردن آنها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجودداشته باشد.
 : -2-2-1گواهی هاي سپردة منتلره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز ازبانک مركزي
جمهوري اسالمی ایران.
 : -2-2-١هر نوع سپرده گذاري نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مركزي جمهوري
اسالمی ایران.
 : -2-3این صندوق از نوع صندوق هاي سرمایه گذاري در سهام است و اكثر وجوه خود را به شرح جدول زیر
صرف خرید سهام و حق تقدم خرید سهام می كند .همچنین در طول عمر صندوق حد نصاب هاي زیر بر اساس
ارزش روز دارایی هاي صندوق رعایت می شود:
نسبت از کل دارايی هاي صندوق

شرح

حداکثر %51از کل دارايی هاي صندوق

 - 4سرمايه گذاري دراوراق مشارکت,سپرده بانكی,گواهی سپرده
بانكی,اوراق بهادار با درآمد ثابت
 -4-4سپرده بانكی وگواهی سپرده بانكی

حداکثر%11از کل دارايی هاي صندوق

-2-4اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر%11از داراي هاي صندوق که به بند  4فوق اختصاص داده
شده اند
حداکثر%91از داراي هاي صندوق که به بند 4فوق اختصاص داده

-9-4اوراق تضمين شده توسط يك ناشر

شده اند

 – 2سرمايه گذاري درسهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس

حداکثر %40از کل داراييهاي صندوق.

تهران يا بازار اول و بازار دوم فرابورس ايران وگواهی سپرده کااليی
حداکثر %21از داراييهاي صندوق که به بند  2فوق اختصاص داده

 -4-2سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر

شده است ,مشروط به اينكه از%0کل سهام وحق تقدم منتشره ناشر
بيشتر نشود
حداکثر %91از دارايی هاي صندوق که به بند  2فوق اختصاص داده

 2-2سهام و حق تقدم طبقه بندي شده در يك صنعت

شده است
 -9-2سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول ودوم فرابورس

حداکثر  %0از کل داراييهاي صندوق

 -9سرمايه گذاري در صندوقهاي سرمايه گذاري

حداکثر  %0از کل داراييهاي صندوق
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 : -2-1این صندوق براي دست یابی به بازدهی بیلتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران معیار محاسب
نرخ ( )TEDPIXطراحی شده است .تغییرات شاخص قیمت و بازدهی نقدي متوسط بازدهی بورس تهران
است.
 -9واحدهاي سرمايه گذاري:

ارزش مبناي هر واحد سرمایه گذاري برابر یک میلیون ریال است كه باید روي گواهی هاي سرمایه گذاري قید
شود .واحدهاي سرمایه گذاري صندوق به دو نوع ممتاز و عادي به شرح زیرتقسیم می شود:
الف) واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز كه تعداد آن ها  2٢0٢٢٢واحد سرمایه گذاري است ،قبل ازشروع دورة
پذیره نویسی اولیه مطابق مادة  ،٣كالً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداري می شود .این نوع واحدهاي
سرمایه گذاري غیرقابل ابطال ولی قابل انتقال به غیرمی باشد.
ب) واحدهاي سرمایه گذاري عادي كه در طول دورة پذیره نویسی اولیه یا پس از تلكیل صندوق صادر می شود.
این نوع واحدهاي سرمایه گذاري قابل ابطال ولی غیرقابل انتقال می باشد .حداكثر واحدهاي سرمایه گذاري
عادي نزد سرمایه گذاران در امیدنامه قید شده است.
تركیب سرمایه گذاران صندوق در تاریخ  1316/٢1/11به شرح جدول زیر می باشد:
4931/14/41
سرمايه گذاران

ريال

تعداد واحدها

درصد

واحدهاي سرمایه گذاري عادي

11،1١1،1٢3

1101

1١،1٢3،١٢1،1٣٢،113

واحدهاي سرمایه گذاري ممتاز

2٢،٢٢٢

٢.1

2٢،16١،2٣6،٢12

جمع

41,333,319

411

40,429,111,515,190

4931/14/41
سرمايه گذاران

تعداد واحدها

درصد

ريال

اشخاص حقیقی

13،111،11٢

13

11،٢6١،116،٢13،313

اشخاص حقوقی

1،٢11،113

١

1،٢١٣،6١٢،6١3،612

جمع

41,333,319

411

40,429,111,515,190
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 -1اطالعات سرمايه گذاري صندوق در 4931/14/41

كل خالص ارزش دارایی ها (ریال) :

1١،123،٣66،١6١،٢3١

قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

20,,800,1

قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

20,,801,1

قیمت آماري هر واحد سرمایه گذاري(ریال) :

20,,80081

تعداد واحد هاي سرمایه گذاري نزد سرمایه گذاران :

21000000,1

گردش خالص دارايی ها
سال مالی منتهی به 4931/14/41
يادداشت

ريال

تعداد

خالص دارایی ها (واحدهاي سرمایه گذاري) اول دوره

1،111،1١1

1٢،٢11،213،١6٣،216

واحد هاي سرمایه گذاري صادر شده طی دوره

٣،٣٢2،٢٣1

٣،٣٢2،٢٣1،٢٢٢،٢٢٢

واحد هاي سرمایه گذاري ابطال شده طی دوره

)(3،٣٢2،1١2

)(3،٣٢2،1١2،٢٢٢،٢٢٢

سود خالص دوره

-

2،1٣٣،1٢6،٢11،١١١

سودپرداختی

11

-

)(3،٢٢٢،١٢١،١16،٣٢٢

تعدیالت

23

-

1١،٢1٢،1١٢،٣32

41,333,319

40,429,111,515,190

خالص دارایی هاي پایان دوره

 -0بازدهی صندوق طی سال مالی منتهی به 4931/14/41

بازده صندوق

شاخص صندوقها

شاخص بازار

بازده
هفته اخير

٢011

-

٢011

ماه اخير

10٣

-

٢062

سه ماه اخير

١03٣

-

-10١١

١
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-1ترکيب دارايیهاي صندق در تاريخ 4931/14/41
ترکيب دارايیهاي صندوق:
پرتفوي سهام

4291

اوراق مشارکت,گواهی سپرده,سپرده بانكی

33232

-5نمودار قيمت ابطال:

1,025,000

1,020,000

1,015,000

1,010,000

1,005,000

Series1

1,000,000

995,000

990,000

985,000
1
16
31
46
61
76
91
106
121
136
151
166
181
196
211
226
241
256
271
286
301
316
331
346
361
376

٣
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 -1ترازنامه در تاريخ :4931/14/41

41/14/4931

41/14/4930

يادداشت

ريال

ريال

سرمایه گذاري در سهام

١

2٢١،631،٣2١،٢٢٢

٢

سرمایهگذاري در سپرده بانكی

6

1٢،١3٢،1١٣،111،٣33

١،6١١،611،316،111

سرمایه گذاري در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی یالحساب

١

1،66١،11١،311،1٣١

2،3١١،111،١21،3٢٢

حسابهاي دریافتنی

٣

63،2١1،١11،2١1

٣2،31١،22١،٢16

جاري كارگزاران

1

دارايی ها:

-

١23،٣١1،126

سایر دارایی ها

1٢

2١،3٣3،١66

11١،٢23،636

موجودي نقد

11

2١،1٢3،6٢٣

2٢،٢٢٢،٢٢٢

40,111,145,514,104

41,441,115,220,902

جمع داراییها
بدهی ها
پرداختنی به اركان صندوق

12

23،١31،13١،٣16

13،1١2،1٣1،١11

پرداختنی به سرمایه گذاران

13

1٣،136،2١١،112

٣،162،6٣٢،1٣١

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر

11

3٢2،١١١،62٢،١١٣

2،١٢١،1٣١،1٢١

911,504,141,141

20,129,105,411

40,429,111,515,190

41,134,219,011,211

4,111,211

4,113,425

جمع بدهیها
1١

خالص دارايیها
خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري

جدائی ناپذیر صورتهاي مالی می باشد .

یادداشتهاي توضیحی همراه  ،بخ

1

گزارش عملكرد صندوق سرمايه گذاري آرمان کار آفرين براي سال مالی منتهی به4931/14/41

 -3صورت سود و زيان در تاريخ :4931/14/41

ياددا شت

سال مالی منتهی به 1396/01/14

درآمد ها:

سال مالی منتهی به
1395/01/14

ريال

ريال

16

30,042,174,931

3,715,985,997

سود تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

17

21,575,204,460

12,489,474,337

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

18

3,007,275,393,229

1,583,110,339,901

19

سود فروش اوراق بهادار

سایر درآمدها

689,530,702

415,250,341

3,059,582,303,322

1,599,731,050,576

20

68,214,236,806

33,399,866,599

21

جمع درآمدها
هزينه ها:
هزینه كارمزد اركان
سایر هزینه ها
جمع هزينه ها
سود خالص
1

بازده میانگین سرمایه گذاري

2

بازده سرمایه گذاري پایان سال

3,262,021,759

3,751,549,776

71,476,258,565

37,151,416,375

2,988,106,044,757

1,562,579,634,201

22.01%

22.74%

19.76%

15.95%

صورت گردش خالص دارايی ها
سال مالی منتهی به 1396/01/14
ياددا شت

سال مالی منتهی به 1395/01/14

تعداد

ريال

تعداد

ريال

9,999,971

10,091,243,568,246

2,802,611

2,829,131,761,211

واحد هاي سرمایه گذاري صادر شده طی سال

8,802,084

8,802,084,000,000

11,354,173

11,354,173,000,000

واحد هاي سرمایه گذاري ابطال شده طی سال

)(3,802,152

)(3,802,152,000,000

)(4,156,813

)(4,156,813,000,000

خالص دارایی ها (واحدهاي سرمایه گذاري) اول سال

سود خالص دوره
سود تقسیمی
تعدیالت
خالص دارایی هاي پایان سال

-

2,988,106,044,757

-

1,562,579,634,201

22

-

)(3,000,505,796,800

-

)(1,545,109,800,194

23

-

45,090,950,832

-

47,281,973,028

14,999,903

15,123,866,767,035

9,999,971

10,091,243,568,246

یادداشت هاي توضیحی همراه  ،بخ

جدائی ناپذیر صورتهاي مالی می باشد .

سود(زیان) خالص
میاینگین موزون (ریال ) وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود (زیان) خالص
خالص داراییهاي پایان دوره

1٢

= بازده میانگین سرمایهگذاري= )(1

= بازده سرمایهگذاري پایان دوره= )(2

