صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرين
صورتهاي مالي براي دوره میاني نه ماهه
منتهي به  13خرداد ماه سال 3115
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یادداشت
دارایی ها:

3131/31/13

3131/30/13

ریال

ریال

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم

5

615,287,548

-

سرمايهگذاري در سپرده هاي بانکی

8

45,,86,771,176,444

,,726,,62,782,622

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

2

7,55,,542,172,566

7,522,622,622,,46

حسابهاي دريافتنی

6

441,551,,76,616

15,288,516,,27

جاري كارگزاري

6

-

756,514,728,848

ساير دارايی ها

45

756,451,671

45,855,511

موجودي نقد

44

127,656,,55

75,555,555

3103140,4103030333

10033003100,30,,3

جمع دارايیها
بدهی ها
بدهی به اركان صندوق

47

75,68,,846,558

6,56,,825,251

بدهی به سرمايه گذاران

4,

452,164,176,267

46,462,654,26,

ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير

41

,,,641,814,668

44,6,6,468,,61

304031300330311

1300,303330333

3,0343033101030111

10143033,03330114

303340400

303330331

جمع بدهیها
45

خالص داراییها
خالص دارايیهاي هر واحد سرمايهگذاري

یادداشتهای توضیحی همراه 0جزء الینفك صورتهای مالی است.

2

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
یادداشت

دوره میانی نه ماهه منتهی

دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/31/13

3131/30/13

ریال

ریال

ریال

درآمد ها:
سود (زيان) فروش اوراق بهادار

48

45,176,842,145

2,1,,,562,448

7,741,584,846

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

42

12,65,,567,256

6,262,467,,55

45,428,566,,,6

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

46

4,156,258,588,826

855,745,,17,422

6,8,6,5,5,6,566

ساير درآمدها

46

,1,,847,858

566,165,684

8,2,756,428

301,1011,01330133

0030333013,0334

311033301110,33

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزينه كارمزد اركان

75

,8,864,675,511

45,267,545,75,

77,652,651,,75

ساير هزينه ها

74

45,765,286,648

557,662,,71

241,856,817

جمع هزینه ها

10033400330303

300,31013401,4

,1014,013,0304

سود خالص

30140011104330113

01101,103310133

313003303,30,13

488681

428651

7,86,1

بازده ميانگين سرمايه گذاري

4

بازده سرمايه گذاري پايان سال

7

448121

488271

458521

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
تعداد

یادداشت

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
تعداد

ریال

ریال

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايه گذاري) اول دوره

5,577,,82

واحد هاي سرمايه گذاري صادر شده طی دوره

45,146,271

45,146,271,555,555

واحد هاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره

)(,,424,458

)(,,424,458,555,555

)(4,,17,656

سود خالص دوره

-

4,128,111,255,516

-

815,575,561,165

سودپرداختی

-

)(4,165,558,655,258

-

)(152,684,455,,56

77

تعديالت
خالص دارايی هاي پايان دوره

5,524,667,654,,12

7,285,452

7,221,,15,,64,667

7,285,452

7,187,5,7

7,187,5,7,555,555

5,456,576

5,456,576,555,555

)(4,,17,656,555,555

)(7,,62,786

)(7,,62,786,555,555

-

6,4,856,674,754

-

)(676,48,,646,824

-

86,425,646,485

-

4,,268,862,856

-

,7,6,7,158,625

3,04430311

3,0343033101030111

103430,33

103110343030304,,

101,,0104

10143033,03330114

سود خالص
ميانگين موزون وجوه استفاده شده

 7بازده سرمايهگذاري پايان دوره=

تعداد

ریال
7,221,,15,,64,667

يادداشتهاي توضيحی همراه ,جزء الينفك صورتهاي مالی می باشد.

بازده ميانگين سرمايهگذاري =

سال مالی منتهی به 3131/30/13

تعديالت ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال
خالص دارايیهاي پايان سال

3

سود)زيان(خالص

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-3

اطالعات کلی صندوق

-3-3

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري كارآفرين در تاريخ 4,68/51/7,با دريافت مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمايه گذاري موضوع بند  75ماده  4قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه
سال  ,4,61فعاليت خود را آغاز كرد .اين صندوق با شماره  45564نزد سبا و شماره 76785نزد ثبت شركتها به
ثبت رسيده است .عملکرد اين صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و اميدنامه و در چارچوب قوانين و مقررات
مربوطه است  .فعاليت اين صندوق تحت نظارت سبا انجام شده و متولی صندوق نيز به طور مستمر فعاليت 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 گيرد .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 گيرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه
سرمايه گذاران حداكثر  2روز پس از ارايه درخواست ابطال را ضمانت كرده است.عالقمندان براي دريافت
اطالعات بيشتر در مورد الزامات فعاليت صندوق ميتوانند اساسنامه و اميدنامه صندوق را در تارنماي صندوق
مطالعه كنند .براي دريافت اطالعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نيز می توانيد به بخش بازدهی  ,خالص
ارزش دارائيها و نمودارهاي اين تارنما مراجعه كنيد .

-3-,

اطالع رسانی

كليه اطال عات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري كارآفرين درتارنماي صندوق سررمايهگرذاري بره
آدرس  www.karafarinfunds.comدرج گرديده است.
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-,

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمايه گذاري مشترک كارگزاري كارآفرين كه از اين به بعد صندوق ناميده می شود از اركان زيرر تشرکيل شرده

است:
 -,-3مجمع صندوق ,از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز تشکيل میشود .دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز
به شرطی كه حداقل نصف به عالوة يك واحدهاي سرمايه گذاري را دارا باشند  ,از حق رأي در مجمع برخوردارند.
در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده شامل اشخاص زير است:
رديف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

4

شرکت کارگزاری بانك کارآفرین

7

بانك کارافرین
جمع

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

30133

1

,30133

31

130333

333

 -,-,مدیر صندوق 0شركت كارگزاري بانك كارآفرين است كه در تاريخ  4,65/51/58با شماره ثبت  566,نزد مرجع
ثبت شركت هاي شهرستان اردبيل به ثبت رسيده است.نشانی مدير عبارت است از تهران  ,خيابان آفريقا ,بلوار صبا,
پالک 6
 -,-1متولی صندوق 0موسسه حسابرسی فاطر است كه در تاريخ  4,84/52/54با شماره ثبت  7,64نزد مرجع ثبت شركت
هاي شهر تهران به ثبت رسيده است .نشانی متولی عبارتست از وصال شيرازي ,بزرگمهر غربی كوي اسکو پالک  41طبقه چهارم .
 -,-1ضامن نقد شوندگی صندوق 0بانك كارآفرين است كه در تاريخ  4,26/56/42با شمارة ثبت  452645وشناسة ملی
 454575758778نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از
تهران ,خيابان وليعصر ,روبروي پارک ملت ,ناهيد غربی ,شماره 62
 -,-1ضامن جبران خسارت یا سود صندوق 0بانك اقتصاد نوين است كه در تاريخ  4,65/55/77با شماره ثبت  4224,7نزد
مرجع مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن جبران خسارت خيابان وليعصر ,بلوار اسفنديار,
پالک 71
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 -,-0مدیر ثبت صندوق 0بانك كارآفرين است كه در تاريخ  4,26/56/42با شمارة ثبت  452645وشناسة ملی
 454575758778نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از
تهران ,خيابان وليعصر ,روبروي پارک ملت ,ناهيد غربی ,شماره 62
 -,-4حسابرس صندوق 0موسسه حسابرسی فريوران است كه در تاريخ  4,88/51/7,به شماره ثبت  ,,56نزد مرجع ثبت
شركت هاي موسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ,شهرک غرب خيابان خوردين
خيابان توحيد يکم پ  4طبقه .5
 -1مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان دورة مالی تهيه شده است.
 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
-1-3

سرمایهگذاریها

سرمايه گذاري در اوراق بهادار شامل سرهام و سراير انرواع اوراق بهرادار در هنگرام تحصريل بره بهراي تمرام شرده ثبرت و در
اندازهگيريهاي بعدي بره خرالص ارزش فرروش طبرق دسرتورالعمل " نحروة تعيرين قيمرت خريرد و فرروش اوراق بهرادار در
صندوقهاي سرمايهگذاري" مصوب  4,68/44/,5هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگيري میشود.
 -1-3-3سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمايهگذاري در سهام شركتهاي بورسی يا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پايان روز يا
قيمت تعديل شده سهم ,منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعيين قيمت خريد و
فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايهگذاري مدير صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات كافی ارزش
سهم در پايان روز را به ميزان حداكثر  75درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را مبناي محاسبة خالص ارزش
فروش قرار دهد.
 -1-3-,سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشاركت در
هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -1-3-1سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش فروش
اوراق مشاركت غير بورسی در هر روز مطابق با ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن تعيين می شود.
-1-,

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:

 -1-,-3سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركتها در زمان تصويب سرود توسرط مجمرع عمرومی صراحبان سرهام
شركتهاي سرمايه پذير شناسايی میشود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايهگذاري به ارزش فعلی محاسربه و در
حسابها منعکس می گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ,مبلغ سود دريافتنی با توجه بره
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برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف مدت  6ماه با استفاده از نرر سرود علری الحسراب
ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتی به عالوه  5درصد تنزيل میشود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی برا گذشرت
زمان به حساب ساير درآمدها منظور میشود.
 -1-,-,سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمين شده اوراق بهادار با درآمد ثابت
يا علی الحساب ,سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجره بره مانرده اصرل سررمايهگرذاري شناسرايی
می شود .همچنين سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و نر سود علریالحسراب
محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب ,سپرده و گواهیهراي سرپرده برانکی برا
استفاده از نر سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده ترا دريافرت سرود برا همران نرر قبلری تنزيرل شرده و در
حسابهاي صندوق سرمايهگذاري منعکس میشود.
 -1-1محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
كارمزد اركان و تصفيه صندوق سرمايهگذاري به صورت روزانه به شرح جدول زير محاسبه و در حسابها ثبت میشود.

شرح نحوة محاسبة هزينه

عنوان هزينه
هزينههاي تأسيس

معادل  5/5درصد از وجوه جذب شده در پذيرهنويسی اوليه حداكثر تا مبلغ  555ميليون ريال ,
با ارائه مدارک مثبته با تصويب مجمع صندوق

هزينههاي برگزاري مجامع صندوق

حداكثر تا مبلغ  75ميليون ريال براي برگزاري مجامع در طول يكسال مالی با اراية مدارک
مثبته با تصويب مجمع صندوق

كارمزد مدير

ساالنه  5/,درصد از خالص ارزش روز داراييهاي صندوق

كارمزد متولی

ساالنه  5/54درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراييهاي صندوق ,كه حداقل 455و حداكثر
 ,55ميليون ريال خواهد بود

كارمزد ضامن نقدشوندگی

ساالنه  5/4درصد از خالص ارزش روز دارايیهاي صندوق

كارمزد ضامن جبران خسارت يا سود

ساالنه  4درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام و  5/45درصد از ارزش ساير دارايیهاي
صندوق

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  425ميليون ريال

حقالزحمه و كارمزد تصفية صندوق

معادل  5/55درصد ارزش خالص دارايیهاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه میباشد.

حق پذيرش و عضويت در كانونها

معادل مبلغ تعيين 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 هزينهي دسترسی به نرمافزار صندوق ,نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزينههاي پشتيبانی آنها
ساالنه تا سقف  555ميليون ريال با ارايه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق
خدمات پشتيبانی آنها
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
 -1-1بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  ,ماده  55اساسنامه ,كارمزد مدير ,متولی ,ضامن هر سه ماه يك بار تا سقف  65درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حسابها منعکس میشود.
 -1-1مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالت دريافتی از بانك ها  ,موسسات مالی اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تأمين مالی را در بر
میگيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی میشود.
 -1-0تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري ايجاد میشود .براي محاسبة
قيمت صدور واحدهاي سرمايهگذاري كارمزد پرداختی بابت تحصيل دارايی مالی به ارزش خريد دارايیهاي مالی اضافه
میشود .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت فروش دارايیهاي
مالی صندوق سرمايهگذاري كسر میگردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  45اساسنامه صندوق ارزش روز دارايیهاي صندوق
برابر با قيمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري است ,به دليل آنکه دارايیهاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگيري و
ارائه می شود؛ لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري تحت عنوان تعديالت ناشی از قيمت صدور و ابطال
منعکس میشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
-5

سرمایه گذاري در سهام و حق تقدم
سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به تفکيك صنعت به شرح زير است:
3131/31/13

عرضه برق 8گاز 8بخار و آب گرم

-6

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

3131/30/13
درصد به کل دارایی ها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد به کل دارایی ها

656,116,658

615,287,548

5854

-

-

5855

31301130310

311040,0330

3033

-

-

3033

سرمایهگذاري در سپرده هاي بانكي
13/31/3131
تاريخ سررسيد

نرخ سود

كوتاه مدت  - 575426645,551 -آينده

4,65/56/54

كوتاه مدت  - 5754768461557 -دي

-

كوتاه مدت  - 7155,657,6857 -كارآفرين

-

كوتاه مدت-548,,55557614,2-قوامين

-

كوتاه مدت-455557,814422-موسسه اعتباري عسگريه

-

بلند مدت  - 44,44557288,24 -گردشگري

4,65/47/48

بلند مدت  - 5155271,,6856 -كارآفرين

4,65/47/44

كوتاه مدت-5855655557414-مسکن

4,65/58/48

-

مبلغ

13/30/3131
مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ريال

درصد از کل دارایی ها

ريال

,,515,256,468,655

72848

2,7,,41,556,655

4,855

4,562,776,,57,546

47875

-

5855

4,155,712,5,6,745

45826

4,118,4,2,461,864

75822

4,555,555,555,555

2882

-

5855

65,,774,642,656

886,

-

5855

555,555,555,555

,861

-

5855

155,555,555,555

,852

-

5855

745,125,555,555

4885

-

5855
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
13/31/3131
تاريخ سررسيد

نرخ سود

بلند مدت  - ,655852742856 -كارآفرين

4,65/52/54

بلند مدت  - 51562861,6555 -ملی

4,65/47/,5

بلند مدت  - ,655851864855 -كارآفرين

4,65/58/75

بلند مدت  - 5155855752856 -كارآفرين

4,65/58/76

بلند مدت  - 5155855757856 -كارآفرين

4,65/58/76

بلند مدت  - 57558564,2856 -كارآفرين

4,65/52/51

بلند مدت  - 515,445454556 -صادرات

4,65/47/76

بلند مدت  - 5755856188855 -كارآفرين

4,65/52/51

بلند مدت  - 5755881468856 -كارآفرين

4,65/52/46

بلند مدت  - 5755856,68855 -كارآفرين

4,65/52/51

بلند مدت  - 5755887,1185, -كارآفرين

4,65/52/4,

بلند مدت  - 5755858667855 -كارآفرين

4,65/52/51

بلند مدت  - 5755884551852 -كارآفرين

4,65/58/76

بلند مدت  - 5755865661854 -كارآفرين

4,65/56/,5

بلند مدت  - 5155865615854 -كارآفرين

4,65/56/47

كوتاه مدت  - 55554,1786855 -كارآفرين

-

كوتاه مدت  - 5745557518554 -ملی

4,65/44/,5

كوتاه مدت  - 57565,25,5554 -صادرات

4,65/44/45

كوتاه مدت  - 4-477415-57 -كارآفرين

-

كوتاه مدت  - 17555554566, -مسکن

4,65/58/41

كوتاه مدت  - 4-7288,2-665-44, -گردشگري

4,65/47/45

مبلغ

13/30/3131
مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ريال

درصد از کل دارایی ها

ريال

-

475,555,555,555

5867

455,555,555,555

5822

455,555,555,555

4826

455,555,555,555

5822

455,555,555,555

4826

25,555,555,555

5856

25,555,555,555

48,1

85,555,555,555

5818

85,555,555,555

4852

85,555,555,555

5818

-

5855

55,555,555,555

5817

55,555,555,555

5866

55,555,555,555

58,6

-

5855

15,555,555,555

58,4

-

5855

,5,555,555,555

587,

-

5855

,5,555,555,555

587,

-

5855

75,555,555,555

5845

-

5855

75,555,555,555

5845

-

5855

75,555,555,555

5845

-

5855

75,555,555,555

5845

-

5855

,,551,856,125

5857

4,541,865

5855

7,4,8,464,7,6

5857

7,4,6,65,,626

5851

4,562,615,484

5854

4,846,552

5855

8,654,648

5855

,,621,,55

5855

4,714,282

5855

6,,64,155

5855

855,882

5855

بلند مدت-7255,26,78856-كارآفرين

-

-

5855

55,555,555,555

5855
5866

بلند مدت-7255,26,11858-كارآفرين

-

-

5855

,5,555,555,555

585,

بلند مدت-7655,6556485,-كارآفرين

-

-

5855

,5,555,555,555

585,

01

5855

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
-

بلند مدت-7255,6561,852-كارآفرين

-

5855

,5,555,555,555

13/31/3131
تاريخ سررسيد

نرخ سود

13/30/3131

مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ريال
بلند مدت-7255,67,6685,-كارآفرين

585,
درصد از کل دارایی ها

ريال

-

-

5855

75,555,555,555

58,8

بلند مدت-7655,67181852-كارآفرين

-

-

5855

75,555,555,555

58,8

بلند مدت-7255154,45851-كارآفرين

-

-

5855

75,555,555,555

58,8

بلند مدت-7255155817854-كارآفرين
بلند مدت-7655148567856-كارآفرين
بلند مدت-7255148477857-كارآفرين
بلند مدت-7655148564852-كارآفرين
بلند مدت-7255148466857-كارآفرين
كوتاه مدت -58654564-رفاه
كوتاه مدت-255266581761-شهر
بلند مدت  - 51/2658 -مسکن

-

-

5855
5855
5855
5855
5855
5855
5855
5855

75,555,555,555
45,555,555,555
45,555,555,555
45,555,555,555
45,555,555,555
426,,85,444,561
455,247
725,175,555,555

58,8
5846
5846
5846
5846
,846
5855
1867

3301030,,101,30333

43011

10,4301340,040344

11033
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-

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

یادداشت

3131/31/13

3131/30/13

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

4-3

30130033301110333

30,003404140,31

اوراق اجاره

4-,

3031401,1033,0333

303310,0303,303,1

,0111013401,40333

,0344034403440133

00

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

 -7-1سرمایه گذاري در اوراق مشارکت بورسي یا فرابورسي
سرمايه گذاري در اوراق مشاركت بورسی يا فرابورسی به شرح زير میباشد:
3131/31/13
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

درصد

ريال

اسناد خزانه اسالمی655874

4,65/58/74

5

اسناد خزانه اسالمی655274

,,,556,164,566

3131/30/13

کارمزد فروش

75,625,518

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ريال

ريال

-

,,,5,,,548,517

درصد از کل
دارایی ها

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایی ها

ريال
5878

-

5855
5855

4,65/52/74

5

5,542,,72,811

,,66,,147

-

5,54,,111,7,7

5851

-

اوراق مشاركت شهرداري شيراز

4,62/44/5,

74

752,622,855,555

485,621,887

8,656,566,176

741,825,24,,282

4885

-

5855

اوراق مشاركت گلگهر  ,ماهه 175

4,68/57/48

75

427,657,642,678

4,,,685,164

1,458,61,,4,7

428,625,665,122

48,8

456,567,145,515

786,

سلف اوره پتروشيمی پرديس4

4,65/47/71

5

8,,68,,727,555

16,1,5,427

-

8,,64,,614,676

5816

سلف موازي استانداردنفت كوره ,65مرحله دوم

4,65/55/41
4,65/57/54
4,65/57/56
4,65/44/72
4,68/57/41

6,118,415,555
156,755,855,555

2,,44,,47
,45,654,4,1

,,682,478,416

شهرداري شيراز

-

5
5
5
5
75
5

85,276,755,555

12,551,154

745,2,7,555,555
755,555,555,555

411013100,3

,,567,45,,11,
622,465,,54

85,867,465,566
5
5
6,1,6,676,866
144,258,225,545
5
746,,71,45,,11,
755,622,465,,54

5812

54,,,4,666,785
76,718,,65,255
7,,788,552,2,5

5855

4886
4851

33011,01330111

30130033301110333

33043

سلف موازي استاندارد نفت كوره,-
سلف موازي استانداردنفت كوره,65
سلف موازي برق ماهتاب گستر 654
هلدينگ صنايع معدنی خاورميانه (سهامی عام)
اوراق مشاركت طرح هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي
اوراق مشاركت قطار شهري مشهدمرحله دوم خط 7

30144013101130313

02

5852
,848

,66,865,155,555
,55,555,555,555

5864
5857
5814
5855
2847
58,5

30,003404140,31

34031

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
 -7-2سرمایه گذاري در اوراق اجاره
سرمايه گذاري در اوراق اجاره به شرح زير میباشد:
3131/31/13
تاریخ سررسید

نرخ سود

ارزش بازار

درصد

ريال

3131/30/13

کارمزد فروش

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

ريال

ريال

درصد از کل
دارایی ها

درصد از کل

خالص ارزش فروش

دارایی ها

ريال

اجاره پترو ريگ سه ماهه  75درصد

4,68/47/71

75

455,555,555,555

448,455,555

516,154,156

455,1,7,,54,156

3031

762,222,566,555

1031

اجاره چادرملو سه ماهه  75درصد

4,68/52/56

75

455,575,455,555

22,146,172

1,565,778,,75

451,572,658,666

3033

-

3033

اجاره رايتل ماهانه  75درصد

4,68/45/77

75

,52,1,7,655,555

7,2,657,662

4,184,,86,68,

,56,858,748,628

,014

166,84,,555,555

3033

74

78,74,,255,555

75,766,11,

714,685,662

78,1,5,,74,555

30,3

-

-

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران

4,66/51/77

74

,47,555,555,555

714,166,555

47,455,61,,586

,7,,656,155,586

,013

-

3033

اوراق اجاره قائدبصير ,ماهه 175

4,62/57/76

75

7,6,555,555,555

461,668,555

1,866,845,61,

71,,541,876,61,

3034

-

3033

اوراق اجاره پترو اميد آسيا

-

اجاره رايتل ماهانه  74درصد
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-

-

-

-

-

3033

,72,625,5,7,571

1031

30311004300130333

3430,110314

,1001,01030311

3031401,1033,0333

3033

303310,0303,303,1

31041

حسابهاي دریافتني

حسابهاي دريافتنی به شرح زير میباشد:
3131/31/13

سود دريافتنی سپرده هاي بانکی
سود اوراق

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

ريال
441,287,154,645
-

درصد
145

331040,01330331

هزینه تنزیل

3131/30/13
تنزیل شده

تنزیل شده

ريال
()256,52,,588
-

ريال
441,551,,76,616
-

ريال
5,617,246,144
,6,67,,676,684

()41303410300

331033101,30313

1104000113014,

03

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
جاري کارگزاران
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3131/31/13
مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ريال

ريال

ريال

ريال

شركت كارگزاري بانك كارآفرين(سهام)
شركت كارگزاري بانك كارآفرين(اوراق مشاركت)
شركت كارگزاري بانك كارآفرين(تعدبل معامالت)

-11

412,55,,571

5,176,566,758

5,525,817,7,5

5

756,,6,,27,,567

2,2,5,1,2,258,117

2,61,,6,4,165,5,1

5

5

528,,5,,555

528,,5,,555

5

,3301130,400030

40413011,03330011

40313033101410,03

3

سایر دارایيها

ساير دارايیها شامل آن بخش از مخارج نرمافزار میباشد كه تا تاريخ ترازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارايی به سالهاي آتی منتقل میشود.
3131/31/13
مانده ابتدای دوره
ريال
45,855,511

مخارج برگزاري مجامع

مخارج نرم افزار

3300130311

-11

3131/30/13

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک دوره

مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

ريال
44,582,555

ريال
()44,878,511

ريال
45,565,555

ريال
45,855,511

574,652,155

(),77,66,,528

466,581,,71

-

11103,10133

()111013300,3

,33031103,1

3300130311

موجودي نقد

موجودي نقد در تاريخ ترازنامه به شرح زير است

جاري-54554,1788854-كارآفرين

-12

3131/31/13

3131/30/13

ريال

ريال

14,03130133

,303330333

14,03130133

,303330333

بدهي به ارکان صندوق
بدهی به اركان صندوق به شرح زير است:
3131/30/13

3131/31/13
مدير
ضامن نقد شوندگی

ريال
48,5,2,7,5,746
1,67,,6,6,856

ريال
1,675,716,285
4,128,878,456

ضامن جبران خسارت يا سود
متولی
حسابرس

1,587,22,,441
74,,5,5,566
478,418,548

7,445,2,2,824
61,647,474
64,718,51,

,1030100330310

3013100430431

04

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
-11

بدهي به سرمایه گذاران
بدهی به سرمايه گذاران متشکل از اقالم زير است:
3131/31/13

3131/30/13

ريال

ريال

بدهی بابت درخواست صدور واحدهاي عادي

455,,7,,51,,214

45,62,,75,,465

بدهی بابت تتمه واحدهاي صادر شده

21,766,672

4,,,52,8,8

بدهی بابت تتمه واحدهاي ابطال شده

2,56,,562,741

6,,44,,65,657

334013301,3043,

33033403130431

-11

سایر حسابهاي پرداختني و ذخایر

ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:
3131/31/13

3131/30/13

ريال

ريال

ذخيره تصفيه

7,562,,12,748

4,65,,285,745

وجوه واريزي نامشخص

157,271,864

-

بدهی بابت تاسيس ونگهداري صندوق

784,177,221

21,82,,521

كسر اوراق از ارزش اسمی

,5,54,,412,,45

ساير حسابهاي پرداختنی

-

)(,,,,856

پيش دريافت سود اوراق مشاركت بورسی

-

,,866,8,5,4,2

پيش دريافت اجاره

-

8,487,188,522

11033100130330

33031303300131

-15

خالص دارایيها

خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
3131/31/13
تعداد

3131/30/13
تعداد

ريال

ريال

واحدهاي سرمايه گذاري عادي
واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز

47,215,6,5
,5,555

47,6,6,664,,66,826
,5,7,7,665,822

5,167,,82
,5,555

5,514,24,,785,6,4
,5,786,5,5,548

جمع

3,04430311

3,0343033101030111

101,,0104

10143033,03330114

05

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-16

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زيان) اوراق بهادار به شرح زير است:
دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

3131/31/13

3131/30/13

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
یادداشت
سود (زيان) حاصل از فروش سهام

48-4

151,26,,542

746,655,241

776,747,558

سود (زيان) ناشی از فروش اوراق مشاركت

48-7

45,57,,671,,66

4,665,255,655

2,75,,625,585

3101,300340131

,0,3101030033

4011103340330

06

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

 -16-1سود (زیان)حاصل از فروش سهام و حق تقدم
سود (زيان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به شرح زير می باشد:
دوره میانی نه ماهه
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

سال مالی منتهی به

منتهی به

3131/30/13

3131/31/13
بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

تعداد

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

بهمن ديزل

415,555

55,,666,457

165,,,8,675

7,521,6,6

7,546,168

,,182,656

پتروشيمی فجر

46,555

,52,,8,,555

746,584,645

4,875,616

4,5,8,645

61,8,6,,78

داروسازي كاسپين

,2,555

825,525,555

165,245,548

,,171,5,,

,,,55,,18

427,565,855

ريل پردازسير

17,,555

576,284,86,

18,,755,124

7,254,615

7,81,,654

85,485,164

سرمايه گذاري مسکن الوند

2,,555

751,6,6,555

484,,84,711

4,518,861

4,571,467

14,155,665

شركت بيمه اتکايی امين

,55,555

515,155,555

162,,18,,55

7,268,654

7,278,667

17,5,6,252

-

-

سرمايه گذاري صنايع سيمان

-

-

-

-

-

-

1,5,1,5,4

1,5,1,5,4

پتروشيمی مبين

-

-

-

-

-

-

87,241,686

87,241,686

سيمان خوزستان

-

-

-

-

-

-

()5,6,,,5

5,6,,,5-

شركت بهمن ليزينگ

-

-

-

-

-

-

4,,848,,67

4,,848,,67

فوالد هرمزگان جنوب

-

-

-

-

-

-

4,6,626,882

4,6,626,882

سرمايه گذاري مسکن پرديس

-

-

-

-

-

-

-

45,158,,17

,040301130431

,01,401400403

3103030131

31033300,,

13104310334

,3303310431

,,30,3,0310

جمع
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
 -16 -2سود (زیان) ناشي از فروش اوراق مشارکت
دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 3131/31/13

3131/30/13

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
تعداد
اجاره پترو ريگ 75

655,555

681,458,647,466

68,,642,4,4,814

757,655,555

68,665,552

721,46,,427

721,46,,427

اجاره پترواميدآسيا

,76,471

,76,471,555,555

,72,625,5,7,571

45,855,555

7,6,,82,628

()48,11,,664

()48,11,,664

اجاره چادرملو سه ماهه  75درصد

455,555

455,575,1,4,258

455,541,855,555

18,655,555

()15,686,761

445,78,,655

4,8,454,48,

اجاره رايتل  75درصد

4,155,555

4,,66,665,,1,,656

4,,66,864,118,558

415,155,555

456,162,757

,,5,65,,2,5

,,5,65,,2,5

اجاره شركت مخابرات ايران

,55,555

,55,5,5,5,6,276

,55,541,855,555

45,855,555

()485,727

اجاره قائدبصير

165,555

165,7,2,462,226

165,456,65,,,84

,4,755,555

62,411,142

68,58,,176

()75,5,8,524

اوراق مشاركت شهرداري شيراز

255,555

255,481,654,471

255,746,,81,765

18,655,555

()454,,8,,458

معدنی خاورميانه

655,555

655,456,6,6,111

266,668,645,814

411,542,727

476,555,5,4

4,461,645,612

4,8,,,886,551

اسناد خزانه اسالمی مرحله اول

66,,,2

66,,,2,555,555

65,478,564,641

5

,,745,146,568

-

-

شهرداري شيراز7

,55,555

,55,555,555,555

,55,555,555,555

5

5

-

-

سلف موازي استانداردنفت كوره,65

65,,45

472,4,4,515,555

446,785,426,685

5

2,624,,85,5,5

-

-

سلف موازي استانداردنفت كوره ,65مرحله دوم
اجاره كاشی پرسپوليس يزد,ماهه 175

75,555

78,814,855,555

7,,788,552,2,5

5

,,,25,517,785

-

-

-

-

-

45,4,1,686

()455,645,657

-

-

-

-

()45,855,555

()45,855,555

-

-

-

-

-

75,666,265

75,666,265
1,684,575,745

10131031103310434

101330,000,010334

01104340,4,

3103,103,10133

3033104110331

40,3103410303

اوراق اجاره فوالدكاوه جنوب كيش
اوراق مشاركت گلگهر  ,ماهه 175
اوراق سلف استاندارد سنگ آهن

-

08

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-17

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

سود (زيان) حاصل از نگهداري سهام واوراق مشاركت به شرح زير می باشد:
دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

3131/31/13

3131/30/13

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
یادداشت
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري سهام

42-4

()47,862,615

-

-

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق مشاركت

42-7

12,688,765,566

6,262,467,,55

45,428,566,,,6

140311013,0413

30434033,0113

33034003330113

 -17-1سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري سهام و حق تقدم
سود (زيان) حاصل از نگه داري سهام و حق تقدم شركت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به شرح زير می باشد:
دوره میانی نه ماهه منتهی به

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
تعداد

انرژي اميد تابان هور

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ريال

ريال

ريال

ريال

3131/31/13

سال مالی منتهی به 3131/30/13

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

ريال

ريال

ريال

651,155,555

656,116,658

1,,85,661

1,727,555

()47,862,615

-

-

31101330333

31301130310

101010331

10,4,0333

()3,00340313

-

-
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
-17-2سود(زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق مشارکت
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

بهای بازار

تعداد
رايتل ماهانه 1 74

75,555

ريال
78,74,,255,555

ريال
75,555,555,555

ريال
75,766,11,

دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

3131/31/13

3131/30/13

سود (زیان)

سود (زیان)

ريال

ريال

ريال
4,46,,185,556

-

-

اجاره پترو ريگ 75

455,555

455,555,555,555

411,55,,258,,56

448,455,555

5,665,41,,814

(),65,782,554

(),65,782,554

اجاره چادرملو سه ماهه  75درصد

455,555

455,575,455,555

455,541,855,555

22,146,172

()88,646,172

()457,565,555

()457,565,555

اجاره رايتل  75درصد

,55,555

,52,1,7,655,555

,55,587,65,,111

7,2,657,662

2,4,4,66,,586

()162,221,615

()162,221,615

اجاره شركت مخابرات ايران

,55,555

,47,555,555,555

,5,,541,855,555

714,166,555

6,21,,647,555

-

-

اجاره قائدبصير
اسناد خزانه اسالمی655874

7,6,555

7,6,555,555,555

7,6,56,,685,8,6

461,668,555

()726,618,8,6

-

458,855,555

,5,468

,,,556,164,566

,4,451,556,866

75,625,518

7,,26,552,611

-

-

اسناد خزانه اسالمی655274

5,,56

5,542,,72,811

1,266,566,,25

,,66,,147

741,615,687

-

-

اوراق مشاركت شهرداري شيراز
اوراق مشاركت طرح هاي عمرانی دولت -وزارت راه و شهرسازي

755,555

752,622,855,555

755,568,1,8,765

485,621,887

2,2,5,466,556

-

-

745,2,7

745,2,7,555,555

745,2,7,555,555

5

5

-

-

755,555

755,555,555,555

755,555,555,555

5

5

-

-

6,555

8,,68,,727,555

85,,15,4,6,261

16,1,5,42,

,,186,25,,51,

-

-

سلف موازي برق ماهتاب گستر 654
سلف نفت كوره ,
اوراق مشاركت گلگهر  ,ماهه 175
معدنی خاورميانه

75,555

6,118,415,555

6,211,75,,86,

2,,44,,47

861,875,555

-

-

55,555
486,256
155,555

85,276,755,555
427,657,642,678
156,755,855,555

54,,,4,666,785
426,568,6,5,515
155,568,858,646

12,551,154
4,,,685,164
,45,654,4,1

6,,55,752,,,1
()8,722,66,,465
2,65,,514,612

5,54,,6,6,482
(),46,155,555

4,542,,66,785
5,654,,54,158
()817,855,555

سلف نفت كوره 4

-

-

-

-

-

661,244,712

7,512,578,526

سلف نفت كوره 7
اجاره پترواميدآسيا,ماهه75درصد
اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
اجاره كاشی پرسپوليس يزد,ماهه 175

-

-

-

-

-

865,181,645

4,676,522,2,5

-

-

-

-

-

()786,,15,455
,,7,1,615,477
-

()786,886,575
448,515,675

.

,013,031103330313

,010,010003300333

300,,00130143

1403000,330133

30434033,0113

33034003330113

اوراق مشاركت قطار شهري مشهد  -مرحله دوم خط 7
سلف اوره پتروشيمی پرديس4

21

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-18

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا عليالحساب
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

یادداشت

دوره میانی نه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

3131/31/13

3131/30/13

مبلغ

مبلغ

مبلغ

سود اوراق مشاركت

46-4

ريال
,25,667,,46,766

ريال
,55,186,576,752

ريال
1,2,551,525,,,6

سود سپرده هاي بانکی

46-7

4,566,271,712,,64

,11,214,64,,675

166,,65,18,,716

30113043001000043

0130,33011,0344

310031103130133

 -18-1سود اوراق مشارکت
دوره میانی نه ماهه
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

سال مالی منتهی به

منتهی به

3131/30/13

3131/31/13

تاريخ سرمايه گذاري

تاريخ سررسيد

اوراق مشاركت:

نر سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ريال

ريال

ريال

4,61/55/58

4,61/56/5,

74

2,884,74,,265

-

اوراق مشاركت طرح هاي عمرانی وزارت راه و شهرسازي 4,65/5,/56

4,66/47/54

74

,,6,8,561,145

-

-

اوراق مشاركت قطار شهري مشهد مرحله دوم خط

4,65/57/76

4,68/47/72

46

525,555,562

-

-

اوراق مشاركت شهرداري شيراز

4,61/44/52

4,62/44/5,

74

76,1,,,,12,565

-

-

اوراق مشاركت گلگهر سه ماهه

4,6,/57/75

4,68/57/48

75

,2,254,122,155

46,816,8,5,,86

شهرداري شيراز7

20

44,562,11,,215

71,154,167,462

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
دوره میانی نه ماهه
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

سال مالی منتهی به

منتهی به

3131/30/13

3131/31/13

تاريخ سرمايه گذاري

تاريخ سررسيد

اوراق مشاركت:
هلدينگ صنايع معدنی خاورميانه (سهامی عام)

4,6,/56/54

4,68/57/41

نر سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ريال

ريال

ريال

25,762,111,275

75

416,256,522,747

444,165,,56,441

-

اوراق اجاره:
اجاره پترو ريگ سه ماهه  75درصد

4,65/5,/55

4,68/47/71

75

16,562,775,522

,6,45,,616,654

56,657,,58,574

اجاره پترواميدآسيا,ماهه75درصد

4,6,/44/75

4,62/45/75

75

78,75,,725,114

,2,625,744,44,

56,654,4,5,655

اجاره چادرملو سه ماهه  75درصد

4,65/54/74

4,68/52/56

75

44,856,662,565

45,746,146,561

4,,187,125,716

اجاره رايتل ماهانه  75درصد

4,65/57/76

4,68/45/77

75

25,815,668,668

61,461,6,5,74,

448,,66,678,544

اوراق اجاره قائدبصير ,ماهه

4,65/57/75

4,62/57/76

75

,7,445,,,7,562

4,574,58,,461

4,574,58,,461

اوراق اجاره شركت مخابرات ايران

4,65/57/55

4,66/51/77

74

72,516,155,147

-

-

اجاره رايتل ماهانه  74درصد

4,65/57/41

4,66/57/41

868,5,,,476

-

-

اجاره كاشی پرسپوليس يزد,ماهه 175

-

4,,,5,,5,,,57

4,,,5,,5,,,57

اوراق اجاره فوالدكاوه جنوب كيش

-

4,5,1,,52,156

4,5,1,,52,156

143033,01330,33

131010301,30,14

114011101410113
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
 -18-2سود سپرده بانكي
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

مبلغ اسمی سپرده

هزينه تنزيل

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/30/13

سودخالص

سودخالص

سودخالص

كوتاه مدت-5754768461557-دي
كوتاه مدت-575426645,551-آينده
بلند مدت-2658/51-مسکن
كوتاه مدت-7155,657,6857-كارآفرين
بلند مدت-44,44557288,24-گردشگري
بلند مدت-5155271,,6856-كارآفرين
بلند مدت-,655852742856-كارآفرين
كوتاه مدت-58654564-رفاه كارگران
بلند مدت-51562861,6555-ملی
بلند مدت-,655851864855-كارآفرين
كوتاه مدت-455557,814422-موسسه عسگريه
بلند مدت-5155855752856-كارآفرين
بلند مدت-5155855757856-كارآفرين
بلند مدت-57558564,2856-كارآفرين
بلند مدت-515,445454556-صادرات
بلند مدت-5755856188855-كارآفرين

ريال
767,162,564,6,7
751,61,,5,6,,88
484,,66,4,2,467
458,815,256,62,
,,,,62,785,788
71,,76,282,455
46,854,565,628
42,641,641,218
42,661,6,4,117
48,,61,575,121
4,,154,857,,,,
47,765,665,,56
6,6,8,247,784
6,867,551,21,
6,548,668,516
6,528,247,,54

ريال
()477,562,617
()46,,254,84,
()7,,528,626
()444,781,841
()11,825,825
()645,166
(),,7,,75
()1,756,6,7
(),76,526
()728,6,2
()65,248,656
()752,25,
()488,487
()488,487
5
()4,6,186

ريال
767,,21,66,,665
751,856,6,8,25,
484,,81,585,741
458,5,1,111,756
,,,,57,566,568
71,,72,654,852
46,855,28,,554
42,645,551,641
42,661,854,681
48,,61,71,,5,2
4,,,25,6,5,571
47,765,867,855
6,6,8,518,566
6,864,666,564
6,548,668,516
6,528,52,,6,7

ريال
67,686,215,276
15,175,8,5,57,
65,458,,55,865
527,856,726
42,661,6,4,557
6,542,515,57,
-

ريال
475,578,565,275
55,444,448,575
417,,55,724,255
5,,47,214,626
7,,666,666,661
,84,81,,6,8
4,5,848,1,6
456,16,,454
47,566,666,657
-

بلند مدت-5755881468856-كارآفرين

8,566,278,577

()445,225

8,566,845,712

-

-
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

مبلغ اسمی سپرده
كوتاه مدت-548,,55557614,2-قوامين
بلند مدت-5755856,68855-كارآفرين
بلند مدت-5755887,1185,-كارآفرين
بلند مدت-5755858667855-كارآفرين
بلند مدت-5755884551852-كارآفرين
بلند مدت-5755865661854-كارآفرين
بلند مدت-5155865615854-كارآفرين
بلند مدت-5155246588855-كارآفرين
كوتاه مدت-5855655557414-مسکن
بلند مدت-7255155817854-كارآفرين
بلند مدت-7255154,45851-كارآفرين
بلند مدت-5155271,1785,-كارآفرين
بلند مدت-7255148466857-كارآفرين
بلند مدت-7655148564852-كارآفرين
بلند مدت-7255148477857-كارآفرين
بلند مدت-7655148567856-كارآفرين
بلند مدت-5155277554856-كارآفرين
بلند مدت-7655,67181852-كارآفرين
كوتاه مدت-57-477415-4-كارآفرين
بلند مدت-7255,67,6685,-كارآفرين

ريال
5,824,7,7,6,2
1,618,572,,7,
1,86,,762,562
,,788,616,786
,,425,145,647
7,555,848,,64
7,145,656,614
7,551,261,575
4,225,668,765
652,,62,784
264,,86,68,
865,145,658
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
7,8,247,,76
455,674,646
6,,162,566
66,746,426

سودخالص

هزينه تنزيل
ريال
()452,756,856
()6,,565
()6,,565
()55,,62
()55,,62
()55,,62
()55,,68
(),,,222,111
()76,447,45,
5
5
()45,741,766
5
5
5
5
(),,557,515
5
5
5
24

ريال
5,581,57,,,76
1,615,611,71,
1,86,,751,542
,,788,26,,664
,,425,,55,575
7,555,584,551
7,145,65,,155
7,574,542,528
4,214,621,467
652,,62,784
264,,86,68,
865,468,852
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
8,8,1,6,,58
7,,,745,76,
455,674,646
6,,162,566
66,746,426

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/30/13

سودخالص

سودخالص

ريال

ريال

,,172,615,756
,,172,615,756
4,24,,627,85,
4,24,,627,851
4,24,,627,557
4,24,,627,851
,,172,615,487
64,268,84,
,,172,615,756

1,855,555,551
1,855,555,551
7,,55,555,554
7,,55,555,557
7,766,666,655
7,,55,555,557
1,855,512,616
466,588,562
1,855,555,551

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13

مبلغ اسمی سپرده
بلند مدت-7255,6561,852-كارآفرين
بلند مدت-7655,6556485,-كارآفرين
بلند مدت-7255,26,78856-كارآفرين
كوتاه مدت-55554,1786855-كارآفرين
كوتاه مدت-5745557518554-ملی
بلند مدت-7255,26,11858-كارآفرين
كوتاه مدت-57565,25,5554-صادرات
كوتاه مدت-17555554566,-مسکن
كوتاه مدت-44,-665-7288,2-4-گردشگري
كوتاه مدت-255266581761-شهر
بلند مدت-7655,2566885,-كارآفرين
بلند مدت-7255,25657858-كارآفرين
بلند مدت-7255,28454856-كارآفرين
بلند مدت-7255,28566855-كارآفرين
بلند مدت-7655,28,27851-كارآفرين
بلند مدت-7255,26,25854-كارآفرين
بلند مدت-4546-664-5,2456-4-سرمايه
كوتاه مدت-45466645,24564-سرمايه

سودخالص

هزينه تنزيل
ريال

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/30/13

سودخالص

سودخالص

ريال
58,247,,76
58,247,,72
,4,558,616

5
(),52,,85
5

ريال
58,247,,76
58,,51,687
,4,558,616

ريال
5,414,642,645
5,414,642,656
6,586,68,,547

ريال
8,655,555,554
8,655,555,555
44,166,666,666

71,,72,,55

()4,2,5

71,,75,585

448,626,62,

446,546,584

7,,226,651
46,651,445
4,,1,4,864

()158
5
5

7,,226,,16
46,651,445
4,,1,4,864

46,7,1,655
5,414,642,656
,,1,5,52,

7,,575,,14
8,655,555,555
45,254,674

44,4,5,665

()26,744

44,552,886

6,47,,566

5,158,562

5,,56,,85
1,65,
-

()75
5
-

5,,56,,15
1,65,
-

6,586,68,,547
6,586,68,,547

4,517
44,726,157,551
44,726,157,551

-

-

-

6,586,68,,547

44,,45,656,65,

-

-

-

,,172,615,487

1,571,,6,,585

-

-

-

,,172,615,756

1,571,,6,,585

-

-

-

46,651,445
,5,216,158,644
565,,56,858

46,651,445
,5,211,68,,576
565,77,,,66

30333013,01,30114

()41303410300

3033304,10,140133

1110413033103,3

133013301010,13

-

-
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-19

سایر درآمدها

ساير درآمدها ،شامل درآمدهاي ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام و سود سپردههاي بانكي است كه در سال مالي قبل طي يادداشتهاي
 71و  71 -2از درآمد هاي فوق الذكر كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است.
دوره میانی نه ماهه منتهی

دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

منتهی به 3131/31/13

3131/30/13

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

يادداشت

774,,71,5,6

445,655,855

415,127,7,1

كارمزد ابطال واحدهاي سرمايه گذاري
تعديل كارمزد كارگزاري

46-4

2,5,6,444

122,8,5,784

128,786,167

سود سپرده دريافتی

46-7

445,716,558

-

111003,0010

13301310303

75,182,185
0140,330340

 -33-3مبلغ 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.
 -33-,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.

-21

هزینه کارمزد ارکان
هزينه كارمزد اركان به شرح زير مي باشد:

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
ريال

ماليات بر ارزش افزوده

جمع كل هزينه

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/30/13

ريال

ريال

مدير

46,62,,857,,67

4,8,1,525,464

75,556,422,56,

6,866,55,,678

47,81,,55,,852

ضامن نقد شوندگی

8,764,755,266

-

8,764,755,266

7,827,666,6,8

,,667,,42,557

ضامن جبران خسارت يا سود
متولی

6,1,2,854,216
,54,566,142

72,41,,665855

6,1,2,854,216
,76,21,,,62

1,556,217,472855
766,8,5,474

5,67,,28,,54,
,15,577,425

حسابرس

445,666,668

45,418,5,5

478,418,548

474,566,56,

487,212,626

1103,303110111

3004303010433

10003303,30311

31043,01330,31

,,0314033101,1
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131

-21

سایر هزینهها

دوره میانی نه ماهه منتهی به 3131/31/13
ريال

ماليات بر ارزش افزوده

جمع كل هزينه

دوره میانی نه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

3131/30/13

ريال

ريال

هزينه هاي نرم افزار

768,7,7,416

78,885,676

,77,66,,528

775,454,468

765,666,471

هزينه برگزاري مجامع

628,555

-

628,555

5,565,866

6,,16,658

هزينه تصفيه

876,45,,714

51,16,,285

86,,562,554

728,265,155

156,845,587

ساير هزينه ها

6,762,,,5,455

-

6,762,,,5,455

-

-

كارمزد بانکی

622,461

-

622,461

575,555

815,555

330,3100,10,,3

3303110033

330,3104030330

13,033401,1

4310033001,

-22

تعدیالت
دوره میانی نه ماهه منتهی

دوره میانی نه ماهه

سال مالی منتهی به

به 3131/31/13

منتهی به 3131/31/13

3131/30/13

تعديالت ناشی از صدور

67,616,617,24,

,1,571,7,,,652

56,515,,45,757

تعديالت ناشی از ابطال

()71,28,,121,551

()75,7,2,5,8,716

78,447,65,,,22-

تعديالت

()45,855,511

31043000340013

1,031,01300341

03034103330301

-21

تعهدات و بدهيهاي احتمالي

صندوق در تاريخ ترازنامه فاقد هرگونه تعهدات و بدهي احتمالي است.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به  13خرداد 3131
-21

سرمایهگذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
3131/30/13

3131/31/13
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدير و اشخاص وابسته
به وي

كارگزاري بانك
كارافرين

مدير

ممتاز

مدير و اشخاص وابسته
به وي

كارگزاري بانك
كارافرين

مدير

عادي

4,551

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

بانك كارآفرين

ضامن

ممتاز

76,555

5877

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

بانك كارآفرين

ضامن

عادي

161,156

,862

عادي

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

بيمه كار آفرين

وابسته به ضامن

عادي

255

58555

عادي

255

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

عصر امين
كارآفرين

وابسته به ضامن

عادي

8,465

58516

عادي

47,6,5

587,

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

مهدي علی بيگی

مديرسرمايه
گذاري

عادي

85

5855512

عادي

-

-

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

فاطمه پاک نيا

مديرسرمايه
گذاري

عادي

84

5855512

عادي

84

58554

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

سودابه شعبانی
جفرودي

مديرسرمايه
گذاري

عادي

85

5855512

عادي

85

58554

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

عزت اله صياد نيا

مديرسرمايه
گذاري

عادي

-

-

عادي

85

58554

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

سيده ليال
مجيدي زاويه

مديرسرمايه
گذاري

عادي

225

58558

عادي

85

58554

5,,,25,

1842

65,,67

4818

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری
4,555

58544
58544

عادي
ممتاز

76,555
,5,542

588,
5854,

جمع
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درصدتملك

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

ممتاز

4,555

58572

4,551

58572
5857

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

طرف معامله
شركت كارگزاري بانك كارآفرين
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شرح معامله

نوع

مانده طلب (بدهی)

وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله

مدير

كارمزد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت

4,665,566,527

تاریخ

در تاریخ ترازنامه

معامله

ریال

طی دوره

()48,5,2,7,5,746

رویدادهاي بعد از تاریخ صورت خالص دارایيها

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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