صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرين
صورتهاي مالي براي دوره میاني سه ماهه
منتهي به  03آذر ماه سال 9015
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5001/30/03

5001/30/05

یادداشت

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسپردههایبانکی


5

6232123,4431223221

6132253,,531513161

سرمایهگذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلییالحساب

1

2352435613,553115

23,62312236453,,1

حسابهایدریافتنی

,

5,365,31,,3216

6153662344534,5

سایرداراییها

5

2163,663521

-

موجودینقد

,

6,13611

2131113111

502,5,20502,312551

5025,025,52,632,05

دارایی ها:

جمعداراییها

بدهی ها
پرداختنیبهارکانصندوق

61

24315632,43515

26352534613111

پرداختنیبهسرمایهگذاران

66

622315635113526

,3,5136213,,,

جاریکارگزاران

62

653,,,32123461

-

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر


62

4,,355232513544

513,5536263111

001205,20512,00

602,0020162305

5120362535256026,,

5023032,,,20,,2,,,

5233,2353

5233,2015

جمعبدهیها

خالص داراییها

64

هایهرواحدسرمایهگذاری


خالصدارایی

یادداشتهای توضیحی همراه 2جزء الینفك صورتهای مالی است.

2



صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای سال مالی منتهی به  03آذر 5001

دوره میانی سه ماهه

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 5001/30/03

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

ریال

سود(زیان)فروشاوراقبهادار

65

2,5324,3145

,,234,,3115

25311136,13112

سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهادار

61

231653212351,

)(53641356,3256

)(,423521326,

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

6,

,42345136,63,55

2123,2235,13165

232153,5135,53454

سایردرآمدها

65

,2536543621

62,36,23,24

2553,243,26

5,026052600205,

016205525,52150

,2,0,23002,102306

یادداشت
درآمد ها:

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینهکارمزدارکان

6,

653,1535523112

53,2431,43252

543461311,3111

سایرهزینهها

21

4123,153226

22,3,1,3121

22346435423,11

جمع هزینه ها

5025552,052,0,

0255026002050

5526,125,02500

سود خالص

5,525,02,012056

0,025,0266,2,15

,25102,,,2030200,

بازدهميانگينسرمایهگذاری

6

بازدهسرمایهگذاریپایانسال

592,5
2

59115

49515

229225

59445

6,9155



دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
یادداشت

سال مالی منتهی به 5001/30/05

500,/30/03

تعداد

ریال

تعداد

ریال

خالصداراییها(واحدهایسرمایهگذاری)اولدوره

623,,,3,1,

623111344431223424

53522321,

535,63,523516324,

53522321,

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

232143662

23214366231113111

232,53422

232,5342231113111

66326131,6

66326131,631113111

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

)(,55355,

)(,55355,31113111

)(525351,

)(525351,31113111

)(2352,3656

)(2352,365631113111

سودخالصدوره

-

,2,3,21342532,5

-

24,3,423554325,

-

23651324432123222

سودپرداختی

-

)(,55355431,13,,,

-

)(25631113,,63611

-

)(232653,4235,13562

-

21355,35123565

-

62321232553154

-

,1342631,4355,

5121,12,0,

5120362535256026,,

020052063

020002000253,211,

5,20002035

5023032,,,20,,2,,,

26

تعدیالت
خالصداراییهایپایاندوره



صورتهایمالیمیباشد.

یادداشتهایتوضيحیهمراه3جزءالینفك

بازدهميانگينسرمایهگذاری=



سود خالص



ميانگين موزون وجوه استفاده شده

بازدهسرمایهگذاریپایاندوره=

2

تعدیالت ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال
داراییهای پایان سال

خالص

3

سود)زیان(خالص



تعداد

ریال
535,63,523516324,

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-5

اطالعات کلی صندوق

-5-5

تاریخچه فعالیت

صندوقسرمایهگذاریمشترککارگزاری کارآفریندرتاریخ 6251/14/22بادریافتمجوزازسازمانبورسو
اوراقبهادار)سبا)بهعنوانصندوقسرمایهگذاریموضوعبند21ماده6قانونبازاراوراقبهادارمصوبآذرماه
سال36254فعاليتخودراآغازکرد.اینصندوقباشماره61556نزدسباوشماره25215نزدثبتشرکتهابه
ثبترسيدهاست.هدفازتشکيلصندوق3جمعآوریسرمایهازسرمایهگذارانوتشکيلسبدیازداراییهاو
مدیریتاینسبداست؛باتوجهبهپذیرشریسكموردقبول3تالشمیشود3بيشترینبازدهیممکننصيب
سرمایه گذاران گردد .برای نيل به این هدف 3صندوق بيشتر وجوه خود را در اوراق مشارکت 3سپرده بانکی3
گواهی سپردهبانکی 3اوراق بهاداربادرآمدثابت سرمایهگذاریمینماید .مدتفعاليت صندوقبهموجبماده
()5اساسنامه 3سه سالاست3کهطبقمجمعمورخ 62,5/1,/64صندوقوتایيدیهشماره 622/62,1,سازمان
مورخ62,5/1,/6,بهمدت2سالتاتاریخ62,5/1,/22تمدیدگردید.مرکزاصلیصندوقدرتهران3خيابان
آفریقا3بلوارصبا3پالک35طبقهاولشرکتکارگزاریبانكکارآفرینواقعشدهوصندوقدارای662شعبهمی
باشد  .همچنيننرخسود تضمينشده صندوقاز 21به 6,درصدطبقمجمعمورخ 62,5/15/22و تایيدیه
شماره622/621,5سازمانبورسبهتاریخ62,5/15/12کاهشیافت.

-5-,

اطالع رسانی

کليهاطالعاتمرتبطبافعاليتصندوقسرمایهگذاریمشترککارگزاریکارآفریندرتارنمایصندوقسررمایهگرذاریبره
آدرسwww.karafarinfunds.comدرجگردیدهاست.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-,

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوقسرمایهگذاریمشترککارگزاریکارآفرینکهازاینبهبعدصندوقناميدهمیشودازارکان زیررتشرکيلشرده

است:
شود.دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتاز


گذاریممتازتشکيلمی

ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایه
 -,-5مجمع صندوق3
بهشرطیکهحداقل نصف به عالوة یك واحدهایسرمایه گذاریراداراباشند3ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند.
درتاریخترازنامهدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازیکهدارایحقرأیبودهشاملاشخاصزیراست:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

6

شرکت کارگزاری بانك کارآفرین

2

بانك کارافرین
جمع

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

52133

1

,62133

01

032333

533

 -,-,مدیر صندوق 2شرکتکارگزاریبانكکارآفرین استکهدرتاریخ 6255/14/11باشمارهثبت 5,,2نزدمرجع
ثبتشرکتهایشهرستاناردبيلبهثبترسيدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران3خيابانآفریقا3بلوارصبا3
پالک5
 -,-0متولی صندوق 2موسسهحسابرسیفاطراستکهدرتاریخ 6216/1,/16باشمارهثبت 22,6نزدمرجعثبتشرکت
هایشهرتهرانبهثبترسيدهاست.نشانیمتولیعبارتستازوصالشيرازی3بزرگمهرغربیکویاسکوپالک64طبقهچهارم.
 -,-,ضامن نقد شوندگی صندوق 2بانك کارآفرین است که در تاریخ  62,5/1,/6,با شمارة ثبت  65,,65وشناسة ملی
 616121211221نزد مرجع ثبتشرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 3خيابان وليعصر 3روبروی پارک ملت 3ناهيد غربی 3شماره,,
-,-1ضامن جبران خسارت یا سود صندوق2بانكاقتصادنویناستکهدرتاریخ6251/15/22باشمارهثبت6,,622نزد
مرجعمرجع ثبتشرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامنجبرانخسارتخيابانوليعصر3بلواراسفندیار3
پالک24
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
 -,-0مدیر ثبت صندوق 2بانك کارآفرین است که در تاریخ  62,5/1,/6,با شمارة ثبت  65,,65وشناسة ملی
 616121211221نزد مرجع ثبتشرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارتاست از
تهران 3خيابان وليعصر 3روبروی پارک ملت 3ناهيد غربی 3شماره,,
 -,-5حسابرس صندوق 2موسسهحسابرسیفریوراناستکهدرتاریخ 6211/14/22بهشمارهثبت 221,نزدمرجعثبت
شرکتهایموسساتغيرتجاریتهرانبهثبترسيدهاست.نشانیحسابرسعبارتستازتهران3شهرکغربخيابانخوردین
خيابانتوحيدیکمپ6طبقه.5
 -0مبنای تهیه صورتهای مالی
برمبنایارزشهایجاریدرپایاندورةمالیتهيهشدهاست.

صورتهایمالیصندوقاساساً

 -,خالصه اهم رویههای حسابداری
-,-5

سرمایهگذاریها

سرمایه گذاریدراوراقبهادارشاملسرهاموسرایرانرواعاوراقبهراداردرهنگرامتحصريلبرهبهرایتمرامشردهثبرتودر
گيریهایبعدیبرهخرالصارزشفرروشطبرقدسرتورالعمل"نحروةتعيرينقيمرتخریردوفرروشاوراقبهراداردر
اندازه 

گيریمیشود.

هایسرمایهگذاری"مصوب6251/66/21هيأتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار 
اندازه


صندوق
 -,-5-5سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا
بهخالصارزشفروشمنعکسمی شود.خالصارزشفروشسهامعبارتاستازارزشبازارسهمدرپایانروزیا

فرابورسی
قيمتتعدیلشدهسهم3منهایکارمزدمعامالتومالياتفروشسهام؛باتوجهبهدستورالعملنحوهتعيينقيمتخریدو
مدیرصندوقمیتوانددرصورتوجودشواهدوارائهمستنداتکافیارزش

مایهگذاری
فروشاوراقبهاداردرصندوقهایسر 
سهمدرپایانروزرابهميزانحداکثر 21درصدافزایشیاکاهشدهدوقيمتتعدیلشدهرامبنایمحاسبةخالصارزش
فروشقراردهد.
 -,-5-,سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:خالصارزشفروشاوراقمشارکتدر
هرروزباکسرکارمزدفروشازقيمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
 -,-5-0سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:خالصارزشفروش
اوراقمشارکتغيربورسیدرهرروزمطابقباسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامنتعيينمیشود.
-,-,

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:

درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسرودتوسرطمجمرععمرومیصراحبانسرهام

 -,-,-5سود سهام :
سودسهاممتعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسربهودر

شرکتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.همچنين
حسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنشده3مبلغسوددریافتنیباتوجهبره
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
برنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشرکتسرمایهپذیروحداکثرظرفمدت5ماهبااستفادهازنررخسرودعلریالحسراب
تنزیلمیشود.تفاوتبينارزشتنزیلشدهوارزشاسمیبراگذشرت

ساالنهآخریناوراقمشارکتدولتیبهعالوه5درصد
بهحسابسایردرآمدهامنظورمیشود.

زمان
 -,-,-,سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سودتضمين شدهاوراقبهاداربادرآمدثابت
3سپردهوگواهی هایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجرهبرهمانردهاصرلسررمایهگرذاریشناسرایی

یاعلیالحساب
می شود.همچنينسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسودعلریالحسراب
محاسبهمیگردد.مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب3سپردهوگواهیهرایسرپردهبرانکیبرا
وبادرنظرگرفتنمدتباقی ماندهترادریافرتسرودبراهمراننررخقبلریتنزیرلشردهودر

استفادهازنرخسودهماناوراق
گذاریمنعکسمیشود.


هایصندوقسرمایه

حساب
 -,-0محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
هاثبتمیشود.


گذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحساب

سرمایه
کارمزدارکانوتصفيهصندوق

شرحنحوةمحاسبةهزینه

عنوانهزینه
هزینههایتأسيس


معادل1/5درصدازوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاوليهحداکثرتامبلغ511ميليونریال3
باارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق

هزینههایبرگزاریمجامعصندوق


ميليونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیكسالمالیباارایةمدارک

حداکثرتامبلغ 21
مثبتهباتصویبمجمعصندوق

کارمزدمدیر

ساالنه1/2درصدازخالصارزشروزدارایيهایصندوق

کارمزدمتولی

ساالنه1/16درصدازمتوسطروزانهارزشخالصدارایيهایصندوق3کهحداقل651وحداکثر
211ميليونریالخواهدبود

کارمزدضامننقدشوندگی

درصدازخالصارزشروزداراییهایصندوق

ساالنه1/6

ضامنجبرانخسارتیاسود
کارمزد 

درصدازارزشسایرداراییهای

ساالنه6درصدازارزشروزانةسهاموحقتقدمسهامو1/65
صندوق

حقالزحمةحسابرس


ساالنهمبلغثابت6,1ميليونریال

حقالزحمهوکارمزدتصفيةصندوق


هایصندوقدرآغازدورةاوليهتصفيهمیباشد.


درصدارزشخالصدارایی
معادل1/15

کانونها
حقپذیرشوعضویتدر 

هایمذکور3مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبق


معادلمبلغتعيينشدهتوسطکانون
مقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد

اندازیتارنمایآنوهزینههایپشتيبانیآنها


افزارصندوق3نصبوراه

یدسترسیبهنرم

هزینه
هایدسترسیبهنرمافزار3تارنماو


هزینه
ساالنهتاسقف511ميليونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق
خدماتپشتيبانیآنها




7

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
 -,-,بدهی به ارکان صندوق
باتوجهبهتبصره 2ماده 55اساسنامه3کارمزدمدیر3متولی3ضامنهرسهماهیكبارتاسقف ,1درصدقابلپرداخت است.
هامنعکسمیشود.


ماندهکارمزدارکانبهعنوانتعهدصندوقبهارکاندرحساب

باقی
 -,-1مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهيالتدریافتی از بانك ها  3موسسات مالیاعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمين مالی رادر بر
دردورهوقوعبهعنوانهزینهشناساییمیشود.

میگيردو

 -,-0تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
گذاریایجادمیشود.برایمحاسبة


اینتعدیالتبهدليلتفاوتدرنحوهمحاسبةقيمتصدوروابطالواحدهایسرمایه
قيمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصيل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
گذاریکارمزدمعامالتومالياتازقيمتفروشداراییهای


شود.همچنينبرایمحاسبهقيمتابطالواحدهایسرمایه

می
ارزشروزداراییهایصندوق

اساسنامهصندوق 

گذاریکسرمیگردد.نظربهاینکهبرطبقماده 65


مالیصندوقسرمایه
هایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگيریو


گذاریاست3بهدليلآنکهدارایی

ابرباقيمتابطالواحدهایسرمایه
بر
شود؛لذاتفاوتقيمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقيمتصدوروابطال


ارائهمی
منعکسمیشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-5

سرمايهگذاريدرسپردههايبانكي

5001/30/03
تاریخ سررسید

5001/30/05
درصد از کل

مبلغ

مبلغ

دارایی ها

ریال

درصد از کل
دارایی ها

ریال

2315,31,,312,3216

کوتاهمدت-1216,,5612114-آینده

62,5/1,/16

کوتاهمدت-12162516,4112-دی

-

551354134153151

بلندمدت-1412,221,1116-دی

62,1/1,/2,

63511311131113111

کوتاهمدت-24112,122,112-کارآفرین

-

635463412351,3126

بلندمدت-1462555225111-ملی

62,1/15/65

,11311131113111

4921

کوتاهمدت-126226162511,-صادرات

-

15,325131113111

4915

کوتاهمدت-1612215112,462,-قوامين

-

155322432213,,6

4912

6311234,53,,13241

بلندمدت-14661,5,6,-تجارت
کوتاهمدت-61111221466,,-موسسهاعتباریعسگریه

62,1/1,/61
-

511311131113111

291,

11,361,321535,6

29,2

,5534113456315,

,92,

بلندمدت-66266152,112,6-گردشگری

62,5/62/61

511311131113111

291,

511311131113111

2951

کوتاهمدت-26,14,415-تجارت

-

452325,3,443445

29,1

بلندمدت-5411,2422511,-کارآفرین

62,5/62/66

411311131113111

2941

411311131113111

2914

بلندمدت-6526662,112,6-گردشگری

62,1/15/25

211311131113111

6954

211311131113111

2925

بلندمدت-1111516,1,112-کارآفرین

62,1/1,/22

621311131113111

19,4

بلندمدت-5411,62115112-کارآفرین

62,5/62/15

611311131113111

1916

611311131113111

1911
19,1

بلندمدت-1111,,,225111-کارآفرین

62,1/11/21

611311131113111

1916

611311131113111

19,1

بلندمدت-1415,1542,111-ملی

62,5/62/21

611311131113111

1916

611311131113111

19,1

بلندمدت-141115525,115-کارآفرین

62,5/11/25

,5311131113111

1941

,5311131113111

195,

بلندمدت-1411155252115-کارآفرین

62,5/11/25

11311131113111

192,

11311131113111

1941

بلندمدت-521115562,115-کارآفرین

62,5/1,/14

11311131113111

192,

11311131113111

1941

9

61922

2352,351,315231,5

219,6

5945

6355536623,,53225

64966

,922
,94,

1553,5635,53411

5922

-

1911
1911

1911

,912
1911

1911

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
5001/30/03
تاریخ سررسید

5001/30/05
درصد از کل

مبلغ

مبلغ

دارایی ها

ریال

درصد از کل
دارایی ها

ریال

62,5/62/25

55311131113111

1924

55311131113111

1942

بلندمدت-5111511112651-مسکن

62,5/66/2,

51311131113111

1926

51311131113111

1925

بلندمدت-5211155411115-کارآفرین

62,5/1,/14

51311131113111

1926

51311131113111

1925

بلندمدت-521111465111,-کارآفرین

62,5/1,/6,

41311131113111

1925

41311131113111

1921

بلندمدت-5211155251115-کارآفرین

62,5/1,/14

21311131113111

1965

21311131113111

1922

بلندمدت-5211112244112-کارآفرین

62,5/1,/62

21311131113111

1965

21311131113111

1922

بلندمدت-5211151552115-کارآفرین

62,5/1,/14

21311131113111

1962

21311131113111

1965

بلندمدت-5411,11226111-کارآفرین

62,5/62/15

21311131113111

1962

21311131113111

1965

بلندمدت-521111615411,-کارآفرین

62,5/11/25

21311131113111

1962

21311131113111

1965

بلندمدت-5211151,54116-کارآفرین

62,5/15/21

21311131113111

1962

21311131113111

1965

بلندمدت-1411155541116-کارآفرین

62,5/1,/62

21311131113111

1962

21311131113111

1965

کوتاهمدت-1265512141116-ملی

62,5/66/21

231153,513511

1916

2362434423,11

1912

کوتاهمدت-121,12,521116-صادرات

62,5/66/61

6311232143611

1916

631,53,543,12

1916

کوتاهمدت-151162421,115-کارآفرین

-

15,311536,,

1911

516351431,5

1911

کوتاهمدت-6-622645-12-کارآفرین

-

2136253525

1911

5536513225

1911

کوتاهمدت-421111114,6,-مسکن

-

631,,3146

1911

513111

1911

کوتاهمدت-6-2,112,-,,5-662-گردشگری

62,5/62/65

6351,3,52

1911

6136,1

1911
1955

بلندمدت-1412665656115-صادرات

کوتاهمدت-,1161,2564142-شهر

-

636463,41

1911

6663,2131653654

کوتاهمدت-1226511465114-ملی
کوتاهمدت-421111165552-مسکن
بلندمدت-2,1115,26,11,-کارآفرین

62,5/11/64
-

6113111

1911
1911
1911

6312,36,2
621311131113111

1911
1911
19,6

5,200,25,,200,2,,0

51.00

5320,1205120602353

56.1,

-

01

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
-6

سرمايهگذاريدرسايراوراقبهاداربادرآمدثابتياعلييالحساب


یادداشت

5001/30/05

5001/30/03

اوراقمشارکتبورسییافرابورسی

1-6

63465346132523252

636,6325432213511

اوراقمشارکتغيربورسییاغيرفرابورسی

1-2

,56322236,13,52

2,23215352,3552

اوراقاجاره

1-2

6342,3,1632223412

6364531,23,,53222

026,,215325612006

,255,200025,62050


-6-1سرمايهگذاريدراوراقمشارکتبورسييافرابورسي
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقمشارکتبورسییافرابورسی
5001/30/03
تاریخ
سررسید
اسنادخزانهاسالمی,56225
اسنادخزانهاسالمی,11522
اسنادخزانهاسالمی,11162

62,5/62/25
62,1/15/22
62,1/11/62

نرخ سود

ارزش بازار

درصد

ریال

5001/30/05

کارمزد فروش

-

6253,5,34243162
26315,35143411
623,4235443111

26

52364432513111

()41325,3,51

611311131113111
6,34,53,513111

(),,34113111
()6531,43255

-

,1356431153111

()5435,5321,

-

()536213,,,

اوراقسلفموازیاستانداردگندم

62,1/11/24

اوراقمشارکتشهرداریشيراز
سلفموازیبرقسنندجمپنا,16

62,,/66/12
62,1/15/21

-

سلفاورهپتروشيمیپردیس6

62,5/62/24

-

()61531,,34,4
()6132113612
()6131213,2,

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

-

625315232253625
263142321432,,
623,263,1,32,6

23211352,3454

درصد از کل
دارایی ها

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایی ها

ریال
1952
1962
1915

52361431213251

1922

4,3,,,3511355,

612362,342,3454
6,341135,53165

1912
1962

612324232,1312,

,13411312,31,2

1942

1,36,6346,355,

1911
1911
1911
1925
19,,
1911
1956

سلفموازیبرقماهتابگستر,56

62,5/62/16

-

6134,,3,413111

-

6134,631623216

1911

,3,5134,23252

1915

مشارکتشهرداریمشهد2-ماهه565

62,1/62/2,

65

211311131113111

()65435113111

25235,4355,

211362531,4355,

6922

211322235553,14

6952

اوراقمشارکتگلگهر2ماهه521

62,1/12/61

21

21,3,1,31113111

()2153,543,11

1326,3226311,

2,5356,34113,12

691,

2,1361534123,44

2961

هلدینگصنایعمعدنیخاورميانه(سهامیعام)

62,1/12/64

21

411311131113111

()21,31113111

5355135,63241

415354,32,63241

294,

4153452341536,,

2915

00

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
5001/30/03
تاریخ
سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

درصد

ریال

اوراقمشارکتنفتوگازپرشيا

62,,/16/22

21

614325135113111

اسنادخزانهاسالمی,51,26

62,5/1,/26

-

520052,,323,5235,

کارمزد فروش

()513,6,3,52
)(523652,,62,00

5001/30/05
سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد از کل
دارایی ها

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایی ها

ریال

2316235,4356,

61,356,3,,13524

1911

502,5525302105

52,512,502,6,2,10

523,,63,123261

1946

1911

5325231,63124

1914

6.53

525552,1,20032633

6.05




-6-2سرمايهگذاريدراوراقمشارکتغیربورسيياغیرفرابورسي
5001/30/03
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

درصد

ریال

سود متعلقه

5001/30/05
خالص ارزش فروش

درصد از کل

خالص ارزش فروش

دارایی ها
ریال

ریال

درصد از کل
دارایی ها
ریال

اوراقمشارکتطرحهایعمرانیدولت-وزارتراهوشهرسازی

62,5/1,/16

26

2,1315432213545

13,,63,1,3,,2

252352132,13221

2925

2,23215352,3552

29,,

اوراقمشارکتطرحهایعمرانی-وزارتنيرو

62,5/62/2,

65

5535,531513111

61235153656

553,1135553656

1955

-

1911

تأمينمالیبرایخریدداروباهدفبازپرداختبدهیهایبيمهسالمت

62,,/15/25

21

511311131113111

,351131253452

51,351131253452

2962

-

1911

00,201,205321,6

50206326332,31

0.30

000203126002610

,.00

02

065200025532010

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
-6-3سرمايهگذاريدراوراقاجاره
بهشرحزیرمیباشد:

سرمایهگذاریدراوراقاجاره
5001/30/03
تاریخ سررسید

اجارهپتروریگسهماهه21درصد
اجارهچادرملوسهماهه21درصد
اجارهرایتلماهانه21درصد
اجارهرایتلماهانه26درصد
اوراقاجارهشرکتمخابراتایران
اوراقاجارهقائدبصير2ماهه521
مرابحهفوالدمبارکه,,142,
اجارهمپنا()2سهماهه21درصد
صکوکمرابحهسایپا2-,,5ماهه565

62,1/62/24
62,1/1,/1,
62,1/61/22
62,5/14/22
62,,/12/25
62,,/14/2,
62,1/1,/2,
62,,/15/21

نرخ سود
درصد
21
21
21
26
26
21
21
21
65

ارزش بازار

5001/30/05
سود متعلقه

کارمزد فروش

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایی ها

ریال
64431,131113111
611311131113111
211311131113111
253,,532253111
211311131113111
22,311131113111
6132,135563211
6,,3,4131113111
611322235113111

ریال
()6663,,43,14
(),,34113111
()22232113111
()6,3,523424
()22232113111
()6543,513111
()531263152
()62,3,253511
(),,35,,3,55

ریال
41,35,53411
43412354,31,1
632,5344636,1
22,351,3245
663552316,3621
5311,314,3565
22,352532,,
5352431,,3256
631243,553462

ریال
645315235523,12
6143221344,31,1
2163111324636,1
253,553,463524
2663221356,3621
242355231163565
613,15315,3,54
65231213,,231,6
6163,,,3,15345,

195,
1914
6955
1961
69,6
6951
191,
6962
1912

5200623,020502003

)(5236,235320,0

03265025,02,,6

52,,52505200,2,00

6.55

خالص ارزش فروش
ریال
645362234,5344,
614351235213225
216322,361,3512
2,34453,623,51
266352531513551
24,311432623154
613,2235,13114
525,6235,205620,0


-7

حسابهايدريافتني

هایدریافتنیبهشرحزیرمیباشد:


حساب
5001/30/03

سوددریافتنیسپردههایبانکی

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

ریال

درصد

5,31,,361,3445
65200525002,,6

561

هزینه تنزیل
ریال

5001/30/05
تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

ریال

()52531,1364,

5,365,31,,3216

6153662344534,5

()106235325,5

65251023002035

536255,2,,12,51

03

درصد از کل
دارایی ها
6961
19,,
292,
1926
292,
6955
1915
1911
1911
6.50

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-8

سايرداراييها


هایآتیمنتقلمیشود.


باشدکهتاتاریخترازنامهمستهلكنشدهوبهعنوانداراییبهسال

افزارمی

هاشاملآنبخشازمخارجنرم

سایردارایی

5001/30/03

مخارجبرگزاریمجامع
مخارجنرمافزار

-9

5001/30/05

مانده ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

-

6531243111
25131113111

()234213,51
()1634,53411

62365,3221
65535243111

-

-

,0120,,2333

()00205,2563

2163,663521

-

موجودينقد

موجودینقددرتاریخترازنامهبهشرحزیراست

جاری-1611624211116-کارآفرین

5001/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

5502533

,323332333

5502533

,323332333



-11

مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

بدهيبهارکانصندوق

بدهیبهارکانصندوقبهشرحزیراست:
5001/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

مدیر

2231113652325,

663,1532253,2,

ضامننقدشوندگی

,325232,23265

23,1,34513522

ضامنجبرانخسارتیاسود

531,53,56322,

5355231153265

متولی

,535143,52

2131413,55

حسابرس

66132223,55

,432653165

0,20652,0,2636

,521,12,532303




04

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001


-11

بدهيبهسرمايهگذاران
بدهیبهسرمایهگذارانمتشکلازاقالمزیراست:
5001/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

بدهیبابتدرخواستصدورواحدهایعادی

62,3165315,3452

135,,35623,46

بدهیبابتتتمهواحدهایصادرشده

11315,3152

64364,3221

بدهیبابتتتمهواحدهایابطالشده

5311535263,,1

632,434123,61

50,206526002105

5206025,02055


-12

جاريکارگزاران
5001/30/03
مانده ابتدای دوره
ریال

شرکتکارگزاریبانكکارآفرین(سهام)
شرکتکارگزاریبانكکارآفرین(اوراقمشارکت)

-

گردش بستانکار

گردش بدهکار
ریال
63,2,32143441
6361,3,6,315532,,

ریال
63,2,32143441
636553,653555351,

653,,,32123461

5255520,023,02605

5250320,62,102,,5

5620002,302,53



-13

مانده پایان دوره

سايرحسابهايپرداختنيوذخاير


ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:
5001/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

ذخيرهتصفيه

2321534453222

235113,,13211

وجوهواریزینامشخص

,1351536,6

26132,6

بدهیبابتتاسيسونگهداریصندوق

25131113111

-

پيشدریافتسودسپردهبانکی

4,1311131113621

523,6,35153242

,50211,2,1321,,

10256125,52333

05

ریال

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-11

خالصداراييها


خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
5001/30/03
تعداد

5001/30/05
ریال

ریال

تعداد

واحدهایسرمایهگذاریعادی
واحدهایسرمایهگذاریممتاز

6535653422
213111

6535,535,,31,13151
21362231,,3,,6

534,2321,
213111

5356,32413,,135,1
213621341,3,62

جمع

5121,12,0,

5120362535256026,,

121,,2005

121,52,5525602,6,

-15

سودوزيانفروشاوراقبهادار

سود (زيان) اوراق بهادار به شرح زير است:
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

5001/30/03

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

یادداشت

مبلغ
ریال

سود(زیان)حاصلازفروشسهام

65-6

11366,3544

2341,3,55

421364131,,

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمشارکت

65-2

22,362,3216

,,1312,314,

25322131253225

0012,,523,1

0002,052031

,620002550233,

06

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001


-15-1سود(زيان)حاصلازفروشسهامبورسيوفرابورسيوحقتقدم
سود(زیان)حاصلازفروشسهاموحقتقدمشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهشرحزیرمیباشد:
دوره میانی سه ماهه
منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03

500,/30/03
تعداد

سال مالی منتهی به
5001/30/05

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

برقماهتابکهنوج

5,3111

,113,613111

526312232,5

431243215

435243551

11366,3544

-

انرژیاميدتابانهور

-

-

-

-

-

-

بهمندیزل

-

-

-

-

-

-

2341,3,55

2341,3,55

پتروشيمیفجر

-

-

-

-

-

-

-

5431253221

داروسازیکاسپين

-

-

-

-

-

-

-

6,235513115

ریلپردازسير

-

-

-

-

-

-

-

1136113456

شرکتبيمهاتکاییامين
سرمایهگذاریمسکنالوند

-

-

-

-

-

-

-

42352,3,5,

-

-

-

-

-

-

-

46341535,1

03020532333

60520,02,06

,200,2036

,210,2113

00255526,,

02,052016

,0325,32055

جمع
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25324,3111

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-15-2سود(زيان)ناشيازفروشاوراقمشارکت
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
تعداد
اسنادخزانهاسالمی,51,26

53255

5325531113111

5325231,63124

-

,43,153,11

-

2326134653151

اسنادخزانهاسالمی,51,1,

213655

21365531113111

253,223,,,3,15

-

25432213225

-

-

اجارهپتروریگ21

-

-

-

-

-

66432223152

513,51355,

اجارهپترواميدآسيا

-

-

-

-

-

-

225321,3,,1

اجارهچادرملوسهماهه21درصد

-

-

-

-

-

-

()413,1532,4

اجارهرایتل21درصد

-

-

-

-

-

55,3,453666

65534,,3252

اجارهشرکتمخابراتایران

-

-

-

-

-

-

()61132,2

اجارهقائدبصير

-

-

-

-

-

-

,,36443465

اوراقمشارکتشهرداریشيراز

-

-

-

-

-

6131523452

()63,2,3,643116

مشارکتشهرداریمشهد2-ماهه565

-

-

-

-

-

-

()6153,463215

معدنیخاورميانه

-

-

-

-

-

-

62535153526

شهرداریشيراز2

-

-

-

-

-

-

-

سلفموازیاستانداردنفتکوره2-

-

-

-

-

-

-

613,1131663,25

سلفموازیاستانداردنفتکوره251

-

-

-

-

-

-

,35,632113125

سلفموازیاستانداردنفتکوره251مرحلهدوم

-

-

-

-

-

-

232,531423215

اسنادخزانهاسالمی,51126

-

-

-

-

-

-

4314634,63212

0521,023332333

052,5026532500

-

0,025,02,35

00323,020,5

,62,00230120,1
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
-16

سود(زيان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهادار

سود(زیان)حاصلازنگهداریسهامواوراقمشارکتبهشرحزیرمیباشد:
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

5001/30/03

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

یادداشت
سود(زیان)تحققنيافتهنگهداریاوراقمشارکت

61-6

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

231653212351,

()53641356,3256

(),423521326,

,235620302130

()125,021502065

()5,,21002050


-16-1سود(زيان)تحققنیافتهنگهدارياوراقمشارکت
سود(زیان)حاصلازنگهداریاوراقمشارکتدربورسیافرابورسبهشرحزیرمیباشد:
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

()22234243,22

55132453,2,

(),231113111

(),231113111

(),1435613256

()2,536523444

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
تعداد
اجارهپتروریگ21

6513111

64431,131113111

6443554311532,1

اجارهچادرملو

6113111

611311131113111

,,3,2231113111

اجارهرایتل21درصد

2113111

211311131113111

2,,3,1,35113111

اجارهرایتل526

253111

253,,532253111

2,321431523,52

اجارهشرکتمخابراتایران

2113111

211311131113111

2,,3,1,35113111

اجارهقائدبصير

22,3111

22,311131113111

24631513,,43615

اجارهمپنا()2سهماهه21درصد

6,,3,41

6,,3,4131113111

6,5316535643,51

6663,,43,14
,,34113111
22232113111
6,3,523424
22232113111
6543,513111
62,3,253511

09

()63445315136,,

-

()235153,513615
()26135413541

()21132113111

2321431523,52
()2324135113111
235513,22352,

-

-

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
تعداد
اسنادخزانهاسالمی62,56225

642311,

6253,5,34243162

62435,23,543111

اسنادخزانهاسالمی,11522

2432,1

26315,35143411

263622321,346,

اسنادخزانهاسالمی,11162

613111

623,4235443111

623,1431,13452

اوراقسلفموازیاستانداردگندم

113111

52364432513111

4,3,,,3511355,

اوراقمشارکتشهرداریشيراز

6113111

611311131113111

,,3,2231113111

61531,,34,4
6132113612
6131213,2,
41325,3,51
,,34113111

اوراقمشارکتطرحهایعمرانی-وزارتنيرو
اوراقمشارکتطرحهایعمرانیدولت-وزارتراهوشهرسازی

6143222
4263155

5535,531513111
2,1315432213545

5535,531513111
2,1315432213545

برقسنندجمپنا,16

513111

6,34,53,513111

6,366,36653,5,

6531,43255

تأمينمالیبيمهسالمت

5113111

511311131113111

511311131113111

سلفاورهپتروشيمیپردیس6

53111

,1356431153111

1,36,6346,355,

سلفموازیبرقماهتابگستر,56

213111

6134,,3,413111

,3,5134,23252

صکوکمرابحهسایپا2-,,5ماهه565

6113111

611322235113111

611311131113111

مرابحهفوالدمبارکه,,142,

613214

6132,135563211

61351535263515

مشارکتشهرداریمشهد2-ماهه565

2113111

211311131113111

6,,354532113111

مشارکتگلگهر

21,3,1,

21,3,1,31113111

21,351132453224

معدنیخاورميانه

4113111

411311131113111

411345,3,513511

نفتوگازپرشيا

6113111

614325135113111

614325232123221

5435,5321,
536213,,,
,,35,,3,55
531263152
65435113111
2153,543,11
21,31113111
513,6,3,52

اسنادخزانهاسالمی,51,26
اجارهپترواميدآسيا2ماهه21درصد
سلفموازیاستانداردنفتکوره251
سلفموازیاستانداردنفتکوره251مرحلهدوم
سلفموازیاستانداردنفتکوره251مرحلهسوم

53255

.

-

-

025102600230520,3

02511255,2,,12560

21

6361532513522
()553,423622
()22365,3262
23224326,3116

-

()26235223111

2321531623624
54636213545
6543,213145
()6,,31623626

-

(),366,3,443551

(),,,32513511

,235620302130

1354132,53,,5
63211325531,1

21635263515
()65435113111
()61355434563616

-

(),,3651326,

61131223256
(),1432,,31,1

-

2423,513155

,2500215620,,

-

-

41236,23556
()543,553,,2
45434,23114

22,35,1
635663,253516
632153244316,
23,453,153155
()125,021502065

()5,,21002050

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-17

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتياعليالحساب

دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03

یادداشت

سال مالی منتهی به 5001/30/05

500,/30/03

مبلغ

مبلغ

مبلغ

سوداوراقمشارکت

6,-6

ریال
6423216312,3255

ریال
625311231243115

4,,3,,,3,4134,1

سودسپردههایبانکی

6,-2

111365536143111

22,3,2635563,51

63,11311,36223164

5,02,6025052066

00,200021502056

,2,31256026562,6,

-17-1سوداوراقمشارکت
دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسيد

اوراق مشارکت:

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

نرخسود

سودخالص

سودخالص

سودخالص

درصد

ریال

ریال

ریال

اوراقمشارکتشهرداریشيراز

1,/66/62,4

12/66/62,,

26

536143,6,3,4,

13,,235243,15

2,32243,143544

اوراقمشارکتگلگهرسهماهه

21/12/62,2

61/12/62,1

21

62321536423,46

6,3,5,32523222

51325531413,61

هلدینگصنایعمعدنیخاورميانه(سهامیعام)

16/1,/62,2

64/12/62,1

21

213,523,,43224

243114355,3251

,2316531643,55

نفتوگازپرشيا

66/15/62,5

22/16/62,,

21

2354532213656

-

632,134623411

مشارکتشهرداریمشهد2-ماهه565

21/15/62,5

2,/62/62,1

65

5355135553665

-

2322135153161

اوراقمشارکتطرحهایعمرانیدولت-وزارتراهوشهرسازی

1,/12/62,5

16/62/62,5

26

253115312531,1

-

6134,53,,4322,

20

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
تاریخسررسيد

تاریخسرمایهگذاری
اوراق مشارکت:

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

نرخسود

سودخالص

سودخالص

سودخالص

درصد

ریال

ریال

ریال

تامينمالیبرایخریدداروباهدفبازپرداختبدهیهایبيمهسالمت

-

-

21

,3555326,3212

-

-

اوراقمشارکتقطارشهریمشهد-مرحلهدومخط2

-

-

-

-

-

613,5531163,55

شهرداریشيراز2

-

-

-

-

,311632623,,1

,311632623,,1

اوراق اجاره:
,3411352,321,

اجارهپتروریگسهماهه21درصد

12/14/62,2

24/62/62,1

21

اجارهپترواميدآسيا2ماهه21درصد

22/61/62,2

21/61/62,,

21

اجارهچادرملوسهماهه21درصد

65/1,/62,4

1,/1,/62,1

21

43,6,35623,,,

اجارهرایتلماهانه21درصد

66/14/62,2

22/61/62,1

21

643,,53,,532,1

26322,3,,63111

اوراقاجارهقائدبصير2ماهه

22/15/62,4

25/12/62,,

21

663,5,342,34,,

5341,32143,,2

443551362,321,

اوراقاجارهشرکتمخابراتایران

15/12/62,5

22/14/62,5

26

6534,232223,16

-

4231153442356,

اجارهرایتلماهانه26درصد

64/12/62,5

64/12/62,,

26

632,631213662

-

23121354,3526

اجارهمپنا()2سهماهه21درصد

61/1,/62,5

2,/1,/62,5

21

631,43645322,

-

-

-

6,354,35,,325,

553,2631,,3554

2632243,2,3221

21325232,13446

,,232223,5,

613,153,5,34,1
,13,2531153221

اوراق مرابحه:
صکوکمرابحهسایپا2-,,5ماهه565

21/15/62,5

21/15/62,,

65

631243,553462

-

-

مرابحهفوالدمبارکه,,142,

12/15/62,5

2,/14/62,,

21

51,3,5,3612

-

2513,4436,1

5,0203523,52066

501233,23,,2006

,00255025,02,53
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-17-2سودسپردهبانكي
دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03
سودتنزیلنشده
کوتاهمدت-1216,,5612114-آینده
کوتاهمدت-12162516,4112-دی
کوتاهمدت-1612215112,462,-قوامين
کوتاهمدت-61111221466,,-موسسهمالیواعتباریعسگریه
کوتاهمدت-24112,122,112-کارآفرین
بلندمدت-66266152,112,6-گردشگری
بلندمدت-14661,5,6,-تجارت
بلندمدت-5411,2422511,-کارآفرین
بلندمدت-1462555225111-ملی
بلندمدت-6526662,112,6-گردشگری
کوتاهمدت-126226162511,-صادرات
بلندمدت-1415,1542,111-ملی
بلندمدت-5411,62115112-کارآفرین
بلندمدت-2,1115,26,11,-کارآفرین
بلندمدت-1111,,,225111-کارآفرین
بلندمدت-141115525,115-کارآفرین
بلندمدت-1412665656115-صادرات
بلندمدت-521115562,115-کارآفرین
بلندمدت-1411155252115-کارآفرین
کوتاهمدت-26,14,415-تجارت
بلندمدت-5211155411115-کارآفرین

سودخالص

هزینهتنزیل

ریال
211352135,23241
612351535253614
4,3,2132,63515
4235553214321,
22314532,1324,

ریال
()64135143655
()65231,6315,

-

ریال
211315,3,253155
61234663522346,
4,3,2132,63515
423,,535563241
22314532,1324,

25325136143252

()4631,23125

24315,35243241

-

25326434,63,5,
24315,35243241

6,3,21312,3251

-

6,321132,23,25

-

6,3,21312,3251
6,321132,23,25

643,,4352134,1

()6344636,6

66342,32423444
5315531153254

()62,3,543215
-

643,,231,,326,
66325,355536,,
5315531153254

43,2635113511

-

4351234,,365,
432513154355,
2361534663162
23,5235163511

-

43,2635113511
4351234,,365,
432513154355,
2361534663162
23,5235163511

235,,3551325,

-

2352232253552
236,63,153,41
2361135413,22

-

235,,3551325,
2352232253552
236,63,153,41
2361135413,22

()5131223516

23

دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 500,/30/03

5001/30/05

سودخالص

سودخالص

ریال
643211354,3221
52315236243,5,

ریال
452311435,63515
25,3,2,3555321,

55365232163125

,132223,523,12
6,2312,3,113512

-

1231523,5,3416

-

-

-

443,6134,,3,21

-

-

-

131513,513551

53,6,3515326,

223,,,32413,65

-

435263,1636,6

1342,321132,4
4311534,23652
23,5235163511

21322,31113551
2,53,523215
61341535553615
6231,,3,,,3111

2366136213,5,

62315531613125

232543,,43526

6236,43,4,3151

235,63,513522

6135,,36,53112

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 500,/30/03

5001/30/05

سودتنزیلنشده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03

2325135263551

-

6356434463612

-

2325135263551
6356434463612

632,,3,253221

-

63221341,35,1

-

632,,3,253221
63221341,35,1

6314431,1315,

-

6316,36,53121

-

6314431,1315,
6316,36,53121

,5132163211

-

55136523,51
512316231,5

-

,5132163211
55136523,51
512316231,5

55534,5342,

-

115321,3442

-

55534,5342,
115321,3442

52235,53155

-

4,234243151

-

52235,53155
4,234243151

1234653144

-

523125355,
2536543526

-

1234653144
523125355,
2536543526

کوتاهمدت-1265512141116-ملی
کوتاهمدت-121,12,521116-صادرات
کوتاهمدت-662-,,5-2,112,-6-گردشگری
کوتاهمدت-421111165552-مسکن
کوتاهمدت-151162421,115-کارآفرین

13241346,

()632,5

531213415
231,,3215
63162315,
2113,42

()42
()63,21

132453144
531213415
231,,3612
63162315,
2143562

63,653156
()56431,5

کوتاهمدت-1226511465114-ملی

63265

() 2

63262

-

بلندمدت-5111511112651-مسکن
بلندمدت-521111465111,-کارآفرین
بلندمدت-5211155251115-کارآفرین
بلندمدت-5211112244112-کارآفرین
بلندمدت-1411155541116-کارآفرین
بلندمدت-5211151,54116-کارآفرین
بلندمدت-5411,11226111-کارآفرین
بلندمدت-521111615411,-کارآفرین
بلندمدت-1412,221,1116-دی
بلندمدت-5211151552115-کارآفرین
کوتاهمدت-,1161,2564142-شهر
کوتاهمدت-5111511112646-مسکن
بلندمدت-1111516,1,112-کارآفرین
بلندمدت-2,111541,6111-کارآفرین
کوتاهمدت-12-622645-6-کارآفرین
کوتاهمدت-421111114,6,-مسکن

24

-

,,35253452

63,663,513526

5324631,1324,

63555311534,2

1352,35143,21

632,232253,11

132143,153211

2613,5132,2

235263,423,61

21631423521

231,131163411

-

,5232563521

,,13425325,

432,632,53,56

-

-

631,235,13,62

4325,3524322,

-

623,4,3426365,

-

61355,362,3255

-

-

53424315,3524

2635,531523111

22352132,,

6123,263212
66,

135123,56

2132543,52

235,23,26

653,2,366,
6234143541
41356,3126
243,,1312,
-

-

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 500,/30/03

5001/30/05

سودتنزیلنشده

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 5001/30/03

کوتاهمدت-1612215112,462,-قوامين

-

-

-

-

143412345232,2

کوتاهمدت-515561,6-رفاهکارگران

-

-

-

-

6,3,6135543,64

بلندمدت-5411,6,511115-کارآفرین
بلندمدت-2,11415142116-کارآفرین
بلندمدت-2,11416265114-کارآفرین
بلندمدت-1411,24242112-کارآفرین
بلندمدت-2,1146165,112-کارآفرین
بلندمدت-25114611,611,-کارآفرین
بلندمدت-2,11461622112-کارآفرین
بلندمدت-25114611,211,-کارآفرین
بلندمدت-1411,2251611,-کارآفرین
بلندمدت-251125241411,-کارآفرین
بلندمدت-2,11252255112-کارآفرین
بلندمدت-2,1125154211,-کارآفرین
بلندمدت-2511251156112-کارآفرین
بلندمدت-2,112,,221115-کارآفرین
بلندمدت-2,112,,244111-کارآفرین
بلندمدت-,551/54-مسکن
کوتاهمدت-,11,,,514254-شهر
کوتاهمدت-515561,6-رفاهکارگران

-

-

-

-

23126316,31,1

-

-

-

,1,32,,3216
,56321,3512

61135263,65
55326,36,5
513,62322,
513,62322,
263511354,
653,143661
6535,632553,,4
23522
613515311,3245

,1,32,,3216
,56321,3512
1,134613,51
12134253251
12134253251
12134253251
12134253251
2213,623225
61135263,65
55326,36,5
513,62322,
5132543,12
263511354,
653,143661
6163255362,36,2
43,52
-

03325,02,0,25,5

()106235325,5

0332561250,2033

,,5200521152013

525302335250,235,

25

51,36223255
51,36223255
51,36223255
51,36223255

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
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سايردرآمدها

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
هاي فوق الذكر كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است.
دوره میانی سه ماهه

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 5001/30/03

منتهی به 500,/30/03

5001/30/05

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

یادداشت

2,35,23,55

2531,53,16

22131413264

کارمزدابطالواحدهایسرمایهگذاری
تعدیلکارمزدکارگزاری

6,-6

-

613,,1325,

,312,3666

سودسپردهدریافتی

6,-2

,1132563242

,,35413454

665324,3511

006251,2503

505250,250,

016200,2005

 -50-5مبلغ 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.
 -50-,سایر در آمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده بانکی است که در سال مالی قبل از درآمدهای
فوق الذکر کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.
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هزينهکارمزدارکان
هزينه كارمزد اركان به شرح زير مي باشد:
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

5001/30/03

به 500,/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

ریال

مدیر

61365635243445

43,1,3,6,32,1

2,351,34,43216

ضامننقدشوندگی

232523,463452

6356,36513266

,312635263552

ضامنجبرانخسارتیاسود

531,53,56322,

232,535153514

64344531113556

متولی

543,653124

62531643222

21635,,346,

حسابرس

463,6,3,,1

4132653151

65,32653165

56253621102300

6200,230,2,60

1,2,5320352300

26

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001

-21

سايرهزينهها

دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

5001/30/03

500,/30/03

5001/30/05

ریال

ریال

ریال

هزینههاینرمافزار

5132,,34,1

,23,,23121

5263,5,3411

هزینهبرگزاریمجامع

234213,51
2253445351,

-

61535113461

66311,3111
,1232213656

سایرهزینهها
مالياتبرارزشافزوده

531,53,61

-

263,6,312,3,15

-

-

کارمزدبانکی

54,3654

2213111911

632543654

,3,20362,05

,0025002300

,02,5,21,,2533

هزینهتصفيه

-21

تعديالت

تعدیالتناشیازصدور
تعدیالتناشیازابطال

دوره میانی سه ماهه

دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

منتهی به 5001/30/03

به 500,/30/03

5001/30/05

ریال
2,321136523225
()13,4132,,3421

ریال
213566325535,4
(),321,351,3541

ریال
61634513125351,
2631143,213,52-

032110263,2656

5020302066231,

532,,5230,2115
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يهاياحتمالي
تعهداتوبده 

صندوق در تاريخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهي احتمالي است.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
سال مالی منتهی به  03آذر 5001
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سرمايهگذاريارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق

5001/30/03

نوع

500,/30/05

اشخاص وابسته

نام

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

کارگزاریبانك
کارافرین

مدیر

مدیرواشخاصوابسته
بهوی

کارگزاریبانك
کارافرین

مدیر

عادی

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

بانكکارآفرین

ضامن

ممتاز

253511

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

بانكکارآفرین

ضامن

عادی

4,43415

2965

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

بيمهکارآفرین

وابستهبه
ضامن

عادی

,11

19115

عادی

ضامنواشخاصوابسته
بهوی

عصرامين
کارآفرین

وابستهبه
ضامن

عادی

136,1

19141

عادی

623,21

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی

مهدیعلی
بيگی

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

11

191112,

عادی

-

-

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی

فاطمهپاکنيا

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

16

191112,

عادی

16

19116

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی

سودابهشعبانی
جفرودی

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

11

191112,

عادی

11

19116

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی

عزتالهصياد
نيا

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

-

-

عادی

11

19116

مدیرسرمایهگذاری
واشخاصوابستهبهوی

سيدهليال
مجيدیزاویه

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

,,1

191151

عادی

11

19116

5223,52

19255,1

5132,2

6941

وابستگی

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

ممتاز

63511

19161

63514

19161

عادی

1965

ممتاز

253511

عادی

25316,

1912

,11

19162
1922

جمع
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درصدتملك

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

ممتاز

63511

1912,

63514

1912,
1952

معامالتارکانواشخاصوابستهبهآنها
معامالت صندوق با اركان و اشخاص وابسته طي دوره به تفكيك زير است:

طرف معامله
شرکتکارگزاریبانكکارآفرین

-25

شرح معامله

نوع

مانده طلب (بدهی)

وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله

مدیر

كارمزد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت

24132623212

تاریخ

در تاریخ ترازنامه

معامله

ریال

طیدوره

()46315,32513,,,

صورتخالصداراييها

رويدادهايبعدازتاريخ

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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