صندوق سرمايهگذاري مشترک کارگزاري کارآفرين
گزارش ميان دوره اي
صورتهاي مالي براي دوره مالي شش ماهه
منتهي به  92اسفند ماه سال 9324

0

با سالم؛
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین ،مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ
 2324/29/92که در اجرای مفاد بند  7مادة  77اساسنامة صندوق براساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات
صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
شماره صفحه
 صورت خالص داراییها

9

 صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

3

 یادداشتهای توضیحی:
4

الف .اطالعات کلی صندوق
ب .ارکان صندوق سرمایهگذاری

4-7

پ .مبنای تهیه صورتهای مالی

7

ت .خالصه اهم رویههای حسابداری

7 -7

ث .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

8 -97

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با
صندوقهای سرمایهگذاری مشترک تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین بر این باور است
که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ،در برگیرنده همه اطالعات مربوط به
صندوق ،هماهنگ با واقعیتهای موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیشبینی نمود،
میباشد و به نحوه درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشاء گردیدهاند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  2327/19/12به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
ارکان صندوق

شخص حقوقی

مدیر صندوق

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

متولی صندوق

موسسه حسابرسی فاطر

نماینده
سیده لیال مجیدی زاویه

محمد رضا نادریان

1

امضاء

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کار آفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
صورت خالص دارایيها
در تاریخ  92اسفند 4921

یادداشت
دارایي ها:

4921/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

7

475،418،789

-

سرمایهگذاری در سپرده های بانکی

5

7،432،935،725،773

3،972،387،957،877

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

7

9،397،445،753،247

9،177،877،877،322

حسابهای دریافتنی

8

88،519،927،895

47،755،748،379

جاری کارگزاری

2

-

918،742،975،525

سایر دارایی ها

21

279،875،578

21،571،144

موجودی نقد

22

91،111،111

91،111،111

24913424149094660

84044406940964999

جمع داراییها
بدهي ها
پرداختنی به ارکان صندوق

29

23،912،734،157

8،783،571،714

جاری کارگزاری

2

453،977،472

-

پرداختنی به سرمایه گذاران

23

7،244،712،847

22،227،272،783

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

24

9،599،272،928

22،832،225،324

94419940894069

92409649494994

24990419949614169

84834429949644913

446614680

446694291

جمع بدهیها
27

خالص دارایيها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

یادداشتهای توضيحي همراه 4جزء الینفك صورتهای مالي است.

2

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایيها
گزارش مالي ميان دوره ای
برای دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند 4921

یادداشت

دوره مالي شش ماهه

دوره مالي شش ماهه منتهي

سال مالي منتهي به

منتهي به 4921/49/92

به 4929/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

ریال

درآمد ها:
25

3،378،727،218

795،848،123

7،433،187،225

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

27

5،972،172،732

3،753،279،821

21،275،122،338

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

28

847،174،182،177

412،784،949،714

235،237،138،788

سایر درآمدها

22

343،112،385

447،298،238

537،912،275

983468143084999

141484249394818

288449441914949

91

91،911،742،127

2،829،784،179

99،877،214،397

92

2،745،898،744

324،777،275

724،518،549

جمع هزینه ها

94431349024992

46496348194699

99483948494203

سود خالص

998496349204619

161494449964843

294406942944984

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

بازده میانگین سرمایه گذاری

2

بازده سرمایه گذاری پایان سال

222921
9

-252131

22.781

82711

252791

212351

صورت گردش خالص دارایي ها
دوره مالي شش ماهه منتهي به

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
تعداد

یادداشت

سال مالي منتهي به 4921/60/94

4929/49/92
تعداد

ریال

تعداد

ریال

ریال

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

7،799،357

7،772،289،812،347

9،751،217

9،774،347،322،829

9،751،217

9،774،347،322،829

واحد های سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

5،774،992

5،774،992،111،111

9،459،139

9،459،139،111،111

7،272،792

7،272،792،111،111

واحد های سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

)(9،982،722

)(9،982،722،111،111

)(2،349،878

)(2،349،878،111،111

)(9،327،952

)(9،327،952،111،111

سود خالص دوره

-

837،317،325،143

-

414،322،831،727

-

سودپرداختی

99

تعدیالت
خالص دارایی های پایان دوره

)(887،742،875،735

-

)(417،252،217،318

-

-

41،322،883،742

-

29،319،229،291

-

39،239،415،877

243904392

24990419949614169

949324994

94269443949924994

848994903

84834429949644913

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی می باشد.

بازده میانگین سرمایهگذاری =

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

 9بازده سرمایهگذاری پایان دوره=

232،518،292،972

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
خالص داراییهای پایان سال

3

سود)زیان(خالص

)(292،253،228،572
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اطالعات کلي صندوق

-4-4

تاریخچه فعاليت

صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین در تاریخ 2385/14/93با دریافت مجوز از سازمان بورس و
اوراق بهادار )سبا) به عنوان صندوق سرمایه گذاری موضوع بند  91ماده  2قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه
سال  ، 2384فعالیت خود را آغاز کرد .این صندوق با شماره  21782نزد سبا و شماره 98957نزد ثبت شرکته ابه
ثبت رسیده است .عملکرد 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 های صندوق که عمدتاً شامل اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس می شود ،توسط مدیر سرمایه گذاری صندوق صورت می گیرد .سرمایه گذاران در ازای
سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند .صدور واحد سرمایه گذاری و ابطال آنها
بر اساس ارزش خالص دارایی های روز بعد از ارایه درخواست صورت می گیرد .ضامن صندوق پرداخت وجوه
سرمایه گذاران حداکثر  7روز پس از ارایه درخواست ابطال را ضمانت کرده است.عالقمندان برای دریافت
اطالعات بیشتر در مورد الزامات فعالیت صندوق میتوانند اساسنامه و امیدنامه صندوق را در تارنمای صندوق
مطالعه کنند .برای دریافت اطالعات مربوط به عملکرد گذشته صندوق نیز می توانید به بخش بازدهی  ،خالص
ارزش دارائیها و نمودارهای این تارنما مراجعه کنید .

-4-9

اطالع رساني

کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین درتارنمای صندوق سررمایهگرذاری بره
آدرس  www.karafarinfunds.comدرج گردیده است.
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ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری کارآفرین که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیرر تشرکیل شرده

است:
 -9-4مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
به شرطی که حداقل نصف به عالوة یک واحدهای سرمایه گذاری را دارا باشند  ،از حق رأی در مجمع برخوردارند.
در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده شامل اشخاص زیر است:
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

2

شرکت کارگزاری بانك سامان

9

بانك کارافرین
جمع

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

44866

8

994866

28

964666

466

 -9-9مدیر صندوق : 4شرکت کارگزاری بانک کارآفرین است که در تاریخ  2387/14/15با شماره ثبت  7223نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است.نشانی مدیر عبارت است از تهران  ،خیابان آفریقا ،بلوار صبا،
پالک 8
 -9-9متولي صندوق : 4موسسه حسابرسی فاطر است که در تاریخ  2352/17/12با شماره ثبت  9322نزد مرجع ثبت شرکت
های شهر تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از وصال شیرازی ،بزرگمهر غربی کوی اسکو پالک  24طبقه چهارم .
 -9-1ضامن نقد شوندگي صندوق  ، 4بانک کارآفرین است که در تاریخ  2381/21/17با شمارة ثبت  277227وشناسة ملی
 212191915995نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از
تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره 27
 -9-8ضامن جبران خسارت یا سود صندوق ،بانک اقتصاد نوین است که در تاریخ  2381/17/99با شماره ثبت  277239نزد
مرجع مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن جبران خسارت خیابان ولیعصر ،بلوار اسفندیار،
پالک 94
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 -9-0مدیر ثبت صندوق 4بانک کارآفرین است که در تاریخ 2381/21/7

با شمارة ثبت  277227وشناسة ملی

 212191915995نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن نقدشوندگی عبارت است از
تهران ،خیابان ولیعصر ،روبروی پارک ملت ،ناهید غربی ،شماره 27
 -9-3حسابرس صندوق  4موسسه حسابرسی فریوران است که در تاریخ  2355/14/93به شماره ثبت  3312نزد مرجع ثبت
شرکت های موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،شهرک غرب خیابان خوردین
خیابان توحید یکم پ  2طبقه .7
 -9مبنای تهيه صورتهای مالي
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دورة مالی تهیه شده است.
 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
-1-4

سرمایهگذاریها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سرهام و سرایر انرواع اوراق بهرادار در هنگرام تحصریل بره بهرای تمرام شرده ثبرت و در
اندازهگیریهای بعدی بره خرالص ارزش فرروش طبرق دسرتورالعمل " نحروة تعیرین قیمرت خریرد و فرروش اوراق بهرادار در
صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  2385/22/31هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
 -1-4-4سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسي یا فرابورسي :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا
قیمت تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و
فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایهگذاری مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش
سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  91درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبة خالص ارزش
فروش قرار دهد.
 -1-4-9سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در
هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -1-4-9سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهي سپرده بانکي غيربورسي یا غير فرابورسي :خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن تعیین می شود.
-1-9

درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:

 -1-9-4سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سرود توسرط مجمرع عمرومی صراحبان سرهام
شرکتهای سرمایه پذیر شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به ارزش فعلی محاسربه و در

6

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
حسابها منعکس می گردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه بره
برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت  8ماه با استفاده از نرر سرود علری الحسراب
ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  7درصد تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی برا گذشرت
زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
 -1-9-9سود سپرده بانکي و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت
یا علی الحساب ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجره بره مانرده اصرل سررمایهگرذاری شناسرایی
می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نر سود علریالحسراب
محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهیهرای سرپرده برانکی برا
استفاده از نر سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده ترا دریافرت سرود برا همران نرر قبلری تنزیرل شرده و در
حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
 -1-9محاسبه کارمزد ارکان و تصفيه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود.

شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس

معادل  1/7درصد از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  711میلیون ریال ،
با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینههای برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  91میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایة مدارک
مثبته با تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

ساالنه  1/3درصد از خالص ارزش روز داراییهای صندوق

کارمزد متولی

ساالنه  1/12درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق ،که حداقل 271و حداکثر
 311میلیون ریال خواهد بود

کارمزد ضامن نقدشوندگی

ساالنه  1/2درصد از خالص ارزش روز داراییهای صندوق

کارمزد ضامن جبران خسارت یا سود

ساالنه  2درصد از ارزش روزانة سهام و حق تقدم سهام و  1/27درصد از ارزش سایر داراییهای
صندوق

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  271میلیون ریال

حقالزحمه و کارمزد تصفیة صندوق

معادل  1/17درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد.

حق پذیرش و عضویت در کانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق
مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

هزینههای دسترسی به نرمافزار ،تارنما و هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها
ساالنه تا سقف  711میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
خدمات پشتیبانی آنها

7

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
 -1-1بدهي به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  77اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف  21درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
 -1-8مخارج تأمين مالي
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک ها  ،موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر
میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
 -1-0تعدیالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبة قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود .برای محاسبة
قیمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای
مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر طبق ماده  27اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق
برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیری و
ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال
منعکس میشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-5

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

4921/49/92

حمل و نقل  ،انبار داری و ارتباطات

-6

4921/60/94

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد به کل دارایي ها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد به کل دارایي ها

453،977،472

475،418،789

1211

-

-

1211

10949884134

18041694899

6066

-

-

6066

سرمايهگذاري در سپرده بانكي
4921/49/92
تاریخ سررسيد

نرخ سود

4921/60/94

مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایي ها

ریال

درصد از کل دارایي ها

ریال

بلند مدت  - 74/7875 -مسکن

12/17/2327

99

9،397،597،143،117

93259

971،491،111،111

4289

کوتاه مدت  - 1912728213114 -آینده

12/12/2327

97

2،725،788،573،222

27243

739،324،118،271

23217

کوتاه مدت  - 1912985224119 -دی

-

95

2،541،248،384،977

25257

-

1211

بلند مدت  - 22322179755372 -گردشگری

25/29/2327

93

711،111،111،111

7218

-

1211

بلند مدت  - 7411794338512 -کارآفرین

22/29/2327

91

411،111،111،111

4215

-

1211

بلند مدت  - 3211577927512 -کارآفرین

12/17/2327

99

291،111،111،111

2299

-

9

1211

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
4921/49/92
تاریخ سررسيد

نرخ سود

4921/60/94
درصد از کل دارایي ها

مبلغ

مبلغ

ریال

درصد از کل دارایي ها

ریال

بلند مدت  - 1418758432111 -ملی

31/29/2327

94

211،111،111،111

2219

211،111،111،111

2278

بلند مدت  - 3211574522511 -کارآفرین

97/15/2327

99

211،111،111،111

2219

211،111،111،111

2278

بلند مدت  - 1411577977518 -کارآفرین

98/15/2327

99

77،111،111،111

1275

77،111،111،111

2234

بلند مدت  - 1411577979518 -کارآفرین

98/15/2327

99

51،111،111،111

1252

51،111،111،111

2217

بلند مدت  - 7911578237518 -کارآفرین

14/17/2327

99

51،111،111،111

1252

بلند مدت  - 1413227272118 -صادرات

98/29/2327

99

77،111،111،111

1275

بلند مدت  - 7911578455517 -کارآفرین

14/17/2327

99

71،111،111،111

1272

77،111،111،111

1211
1228

-

1211
97277

کوتاه مدت  - 9411321932519 -کارآفرین

-

91

42،218،241،782

1249

2،445،237،224،522

بلند مدت  - 7911554285512 -کارآفرین

22/17/2327

99

41،111،111،111

1242

-

1211

بلند مدت  - 7911578385517 -کارآفرین

14/17/2327

99

31،111،111،111

1231

-

1211

بلند مدت  - 7911559344513 -کارآفرین

23/17/2327

99

31،111،111،111

1231

-

1211
1211

بلند مدت  - 7911575889517 -کارآفرین

14/17/2327

99

91،111،111،111

1291

-

بلند مدت  - 7911552174517 -کارآفرین

98/15/2327

99

91،111،111،111

1291

-

1211

بلند مدت  - 7911581284512 -کارآفرین

31/18/2327

99

91،111،111،111

1291

-

1211

بلند مدت  - 1411587841512 -کارآفرین

29/12/2327

99

91،111،111،111

1291

کوتاه مدت  - 2-299247-19 -کارآفرین

-

21

4،317،974،525

1214

3،274،317

1211
1211

کوتاه مدت  - 1927719145112 -ملی

31/22/2327

21

9،117،793،787

1219

9،232،873،278

1214

کوتاه مدت  - 1912137731112 -صادرات

21/22/2327

7

2،187،878،528

1212

2،528،117

1211

کوتاه مدت  - 1711234952517 -کارآفرین

-

21

372،198،319

1211

2،124،587

1211

کوتاه مدت  - 491111127883 -مسکن

24/15/2327

22

3،512،498

1211

2،322،477

1211

کوتاه مدت  - 2-975537-227-223 -گردشگری

27/29/2327

21

81،111

1211

بلند مدت-9711372395518-کارآفرین

-

-

1211

71،111،111،111

1282

بلند مدت-9711372344515-کارآفرین

-

-

1211

31،111،111،111

1273

بلند مدت-9811381182513-کارآفرین

-

-

1211

31،111،111،111

1273

10

1211

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
4921/49/92
تاریخ سررسيد

نرخ سود

4921/60/94

مبلغ

مبلغ

درصد از کل دارایي ها

ریال

درصد از کل دارایي ها

ریال

بلند مدت-9711381843517-کارآفرین

-

-

1211

31،111،111،111

1273

بلند مدت-9711389388513-کارآفرین

-

-

1211

91،111،111،111

1235

بلند مدت-9811389454517-کارآفرین

-

-

1211

91،111،111،111

1235

بلند مدت-9711412327514-کارآفرین

-

-

1211

91،111،111،111

1235

بلند مدت-9711417549512-کارآفرین

-

-

1211

91،111،111،111

1235

بلند مدت-9811425129512-کارآفرین

-

-

1211

21،111،111،111

1228

بلند مدت-9711425299519-کارآفرین

-

-

1211

21،111،111،111

1228

بلند مدت-9811425122517-کارآفرین

-

-

1211

21،111،111،111

1228

بلند مدت-9711425282519-کارآفرین

-

-

1211

21،111،111،111

1228

کوتاه مدت -75872122-رفاه

-

-

1211

278،351،222،124

3228

کوتاه مدت-711722754984-شهر

-

-

1211

211،729

1211

38010

94932499349034933

86009

34194499048204339

-7

سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي يالحساب
4921/60/94

یادداشت

4921/49/92

اوراق مشارکت بورسي یا فرابورسي

3-4

44631469044834698

209404343834928

اوراق اجاره

3- 9

44989419640604449

44448490644964691

94993411043094413

94633493349334942
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

 -7-9سرمايه گذاري در اوراق مشارکت بورسي يا فرابورسي
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر میباشد:
4921/49/92
تاریخ سررسيد

4921/60/94

نرخ سود

ارزش اسمي

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد

ریال

ریال

ریال

اسناد خزانه اسالمی271592

2327/15/92

1

اسناد خزانه اسالمی271792

2327/17/92

1

3،111،111،111

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

2327/22/13

92

911،111،111،111

اوراق مشارکت گلگهر  3ماهه 191

2325/19/25

91

242،712،111،111

سلف اوره پتروشیمی پردیس2

2327/29/94

1

8،111،111،111

1

سلف موازی استاندارد نفت کوره3-

2327/17/24

1

71،111،111،111

1

77،288،212،713

سلف موازی استانداردنفت کوره381

2327/19/12

1

27،321،111،111

1

294،221،232،227

سلف موازی استانداردنفت کوره 381مرحله دوم

2327/19/12

1

91،111،111،111

1

97،297،277،771

سلف موازی برق ماهتاب گستر 272
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام)
شهرداری شیراز

2327/22/97
2325/19/24

1
91
1

91،111،111،111
411،111،111،111

1
3،551،488،397

8،887،277،752
413،371،888،397

-

34،945،111،111

31،717،891،794

1

درصد از کل
دارایي ها

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایي ها

ریال
1232

-

1211

1

9،547،525،547

1213

-

1211

5،791،273،937

915،757،773،189

9221

3،434،972،284

274،292،798،278

2277

272،189،427،741

51،435،974،121

1252
1278

72،332،288،957

1222

2295

92،945،327،777

1279

1295

93،955،777،737

1242

1212
4221

-

-

-

-

322،521،411،111
311،111،111،111

1211
7229
7237

296490846664666

49494142494319

44631469044834698

46024

209404343834928

43048

12

1211
9283
1211

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
 -7-9سرمايه گذاري در اوراق اجاره
سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر میباشد:
4921/60/94

4921/49/92
تاریخ سررسيد

نرخ سود

ارزش اسمي

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد

ریال

ریال

ریال

درصد از کل
دارایي ها

خالص ارزش فروش

درصد از کل
دارایي ها

ریال

اجاره چادرملو سه ماهه  91درصد

2325/17/12

91

211،111،111،111

7،259،283،271

217،184،783،271

4063

اجاره پترو ریگ سه ماهه  91درصد

2325/29/94

91

311،111،111،111

2،785،823،757

921،891،798،283

9028

987،777،188،111

8049

اجاره رایتل ماهانه  91درصد

2325/21/99

91

311،111،111،111

2،525،274،127

312،384،774،127

9060

422،523،111،111

9026

اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه 191

2327/19/98

91

941،111،111،111

4،434،288،244

944،948،498،244

9019

-

6066

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

2328/14/99

92

311،111،111،111

29،224،922،811

322،889،122،811

9043

-

6066

اوراق اجاره پترو امید آسیا

-

-

-

-

6066

397،871،139،194

8091

44916466646664666

98444141844121

44989419640604449

49039

44448490644964691

42093

-

13

6066

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-8

حسابهاي دريافتني

حسابهای دریافتنی بابت سودهای دریافتی سپردهها میباشد که به شرح زیر میباشد:
4921/49/92

سود دریافتنی سپرده های بانکی
سود اوراق

4921/60/94

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

هزینه تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

88،742،984،135

121

232،155،921

88،519،927،895

7،249،728،422

-

32،893،892،252

-

-

99431449914690

49246004946

99406949434990

14

18430048194939

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

-2

جاري کارگزاران
4921/49/92
مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(سهام)

247،773،194

3،928،832،742

3،892،548،144

()453،977،472

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(اوراق مشارکت)

918،323،793،729

4،232،137،287،725

7،247،492،722،318

-

شرکت کارگزاری بانک کارآفرین(تعدبل معامالت)

-

272،348،175

272،348،175

-

969481449304040

14219414144384994

84484414943634169

()10949884134

-91

ساير داراييها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج نرمافزار میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود.
4921/49/92
مانده ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طي دوره

ریال

ریال

مخارج نرم افزار

-

-99

4921/60/94
استهالک

مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

311،111،111

247،293،399

279،875،578

21،571،144

96646664666

41344994999

48949304039

4640864611

دوره
ریال

موجودي نقد

موجودی نقد در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است

جاری-1211234955512-کارآفرین

4921/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

9646664666

9646664666

9646664666

9646664666
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
بدهي به ارکان صندوق

-99

بدهی به ارکان صندوق به شرح زیر است:
4921/60/94

4921/49/92

ریال

ریال
مدیر

7،335،252،985

4،891،948،751

ضامن

7،512،192،727

3،787،353،781

متولی

275،379،222

84،829،292

حسابرس

81،289،277

22،945،143

49496443914603

9489940364361

-93

بدهي به سرمايه گذاران
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است:
4921/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی

4،324،425،742

بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده

41،477،121

بدهی بابت تتمه واحدهای ابطال شده

712،738،125

8،322،321،279

8441143624913

42442342844399

-94

21،873،973،227
23،317،535

ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:
4921/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

ذخیره تصفیه

9،927،958،372

2،213،751،927

وجوه واریزی نامشخص

97،945،787

-

بدهی بابت تاسیس ونگهداری صندوق

311،444،174

74،573،174

سایر حسابهای پرداختنی

-

)(333،512

پیش دریافت سود اوراق مشارکت بورسی

-

3،528،531،237

پیش دریافت اجاره

-

5،259،455،777

9409942824949

44499244204921
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

-95

خالص داراييها

خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
4921/60/94

4921/49/92
واحدهای سرمایه گذاری عادی

تعداد
2،775،782

ریال
2،725،351،731،771

تعداد
7،429،357

ریال
7،742،723،957،832

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

31،111

31،292،573،833

31،111

31،952،737،725

جمع

243904392

24990419949614169

848994903

84834429949644913

-96

سود (زيان) فروش اوراق بهادار
سود وزيان اوراق بهادار به شرح زير است:
دوره مالي شش ماهه منتهي

سال مالي منتهي به

به 4929/49/92

4921/60/94

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
یادداشت
سود (زیان) حاصل از فروش سهام

25-2

313،995،545

27،571،423

992،929،175

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

25-9

3،177،352،959

712،227،511

7،913،877،151

9493948284269

39049194649

3419946934440
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

 -96-9سود (زيان)حاصل از فروش سهام و حق تقدم
سود (زیان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
تعداد

شرکت بیمه اتکایی امین

49،732،777

-

-

279،781،517

-

-

84،538،395

-

-

3،457،278

-

-

4،134،132

4،134،132
59،724،252

311،111

747،411،111

427،345،311

9،785،272

9،795،229

37،111

571،171،111

421،727،125

3،494،133

3،371،345

22،111

317،353،111

922،752،221

2،597،242

2،735،827

247،111

713،822،219

427،335،891

9،774،838

9،722،485

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

-

-

-

-

-

-

پتروشیمی مبین

-

-

-

-

-

-

-

سیمان خوزستان

-

-

-

-

-

-

-

شرکت بهمن لیزینگ

-

-

-

-

-

-

23،525،389

23،525،389

فوالد هرمزگان جنوب

-

-

-

-

-

-

-

238،272،557

سرمایه گذاری مسکن پردیس

-

-

-

-

-

-

-

21،415،349

9469043994469

4436942064610

4641444334

4644994092

96949904010

4340864149

99249494680

داروسازی کاسپین
پتروشیمی فجر
بهمن دیزل

جمع
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732،337-

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
 -96 -9سود (زيان) حاصل از فروش اوراق مشارکت

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
تعداد
اوراق مشارکت شهرداری شیراز

711،111

711،234،731،157

711،239،848،111

32،911،111

()92،327،233

-

-

اجاره قائدبصیر

941،111

941،198،931،217

941،124،511،111

27،511،111

()2،252،823

85،753،492

()91،135،772

اجاره رایتل  91درصد

2،211،111

2،128،832،237،375

2،122،391،928،777

45،811،111

()737،252،322

()77،245،957

331،873،737

اجاره پتروامیدآسیا

398،294

398،294،111،111

397،871،139،194

27،511،111

938،357،275

()25،443،282

()25،443،282

اجاره پترو ریگ 91

511،111

777،812،497،744

777،827،198،524

212،911،111

()294،819،871

()91،792،328

974،283،279

معدنی خاورمیانه

411،111

411،192،222،979

322،527،583،277

27،511،111

327،837،927

-

-

اسناد خزانه اسالمی مرحله اول

88،337

88،337،111،111

87،295،782،224

-

3،921،428،185

-

-

شهرداری شیراز9
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی
عام)

311،111

311،111،111،111

311،111،111،111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

735،121،247

2،533،558،714

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه 191

-

-

-

-

-

21،234،858

()217،221،279

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

-

-

-

-

-

()27،511،111

()27،511،111

اجاره چادرملو سه ماهه  91درصد

-

-

-

-

-

()27،511،111

235،272،253

اوراق مشارکت گلگهر  3ماهه 191

-

-

-

-

-

-

97،282،781

اوراق سلف استاندارد سنگ آهن

-

-

-

-

-

-

4،252،191،921

94894499041194810

94893423346394991

99146664666

9463849024909

36244234066

3496949384606
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-97

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

سود (زیان) حاصل از نگهداری سهام واوراق مشارکت به شرح زیر می باشد:
دوره مالي شش ماهه منتهي به

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

4921/49/92

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

یادداشت
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

27-2

()5،845،882

1

1

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

27-9

5،987،295،491

3،753،279،821

21،275،122،338

0493246324894

9480944894926

46443046224999

 -97-9سود (زيان) تحقق نيافته حاصل از نگهداري سهام و حق تقدم
سود (زیان) حاصل از نگه داری سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به شرح زیر می باشد:
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

سود (زیان) تحقق نيافته نگهداری

سود (زیان) تحقق نيافته

سود (زیان) تحقق نيافته

اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
تعداد

ریل پردازسیر

493،111

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

ماليات

ریال

ریال

ریال

ریال

452،171،111

453،977،472

9،375،158

9،317،371

()5،845،882

10446364666

10949884134

949804609

949684986

()049104992
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

-97-9زيان تحقق نيافته حاصل از نگهداري اوراق مشارکت
دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92
تعداد
اجاره پترو ریگ 91

311،111

982،977،511،111

987،282،972،385

993،887،389

2،144،477،939

()232،718،139

()381،957،112

اجاره چادرملو

211،111

211،111،111،111

211،124،511،111

77،411،111

()29،111،111

()58،781،111

()279،181،111

اجاره رایتل  91درصد

311،111

312،944،711،111

311،412،712،947

933،253،328

519،137،377

()25،274،241

()427،774،241

اجاره شرکت مخابرات ایران

311،111

311،111،111،111

311،124،511،111

939،911،111

()945،811،111

-

-

اجاره قائدبصیر

941،111

941،111،111،111

941،124،511،111

287،751،111

()911،351،111

-

215،511،111

اسناد خزانه اسالمی271592

34،945

31،732،515،288

31،975،185،258

93،785،954

472،733،775

-

-

اسناد خزانه اسالمی271792

3،111

9،547،745،111

9،515،412،423

9،142،377

32،987،279

-

-

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

911،111

911،111،911،111

911،195،279،111

274،811،277

()282،779،277

-

-

سلف اوره پتروشیمی پردیس2
سلف موازی برق ماهتاب گستر
272

8،111

51،483،188،111

51،347،238،784

45،823،221

22،237،315

-

-

91،111

8،829،141،111

8،744،913،583

5،889،432

241،273،878

-

-

سلف نفت کوره 2

27،321

294،985،335،891

222،951،272،257

25،227،597

4،292،272،931

-

9،747،195،178

سلف نفت کوره 9

91،111

97،245،151،111

93،955،777،737

91،189،971

9،572،491،127

-

2،292،177،737

سلف نفت کوره 3

71،111

77،933،911،111

72،332،288،957

44،928،427

7،875،223،938

-

2،727،388،957

مشارکت گلگهر

242،712

271،829،917،592

272،189،427،741

225،798،547

()8،385،238،755

3،257،795،127

7،212،372،415

معدنی خاورمیانه

411،111

411،111،111،111

411،229،725،193

312،511،111

()499،325،193

251،511،111

()549،511،111

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه91درصد
اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه
191

-

-

-

-

-

()958،321،277

()958،558،197

-

-

-

-

-

.

94924489143994192

94999413849624693

4433940134299

0499842904196
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225،147،891
9480944894926

46443046224999

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

-98

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب
دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

یادداشت
سود اوراق مشارکت

28-2

977،878،788،272

281،274،273،818

437،774،777،332

سود سپرده های بانکی

28-9

722،277،311،178

998،812،958،825

422،381،453،942

913468146924683

162439149194361

290429846994899

 -98-9سود اوراق مشارکت
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

نر سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

اوراق مشارکت:
شهرداری شیراز9

15/17/2324

13/18/2324

92

7،552،923،721

22،127،443،747

اوراق مشارکت شهرداری شیراز

17/22/2324

13/22/2327

92

28،998،738،777

-

اوراق مشارکت گلگهر سه ماهه

91/19/2323

25/19/2325

91

97،151،358،848
22

22،722،281،221

94،412،429،227

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

نر سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

اوراق مشارکت:
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (سهامی عام) 12/12/2323

24/19/2325

91

47،923،384،877

73،222،133،755

242،712،777،929
-

اوراق اجاره:
اجاره پترو ریگ سه ماهه  91درصد

91

34،935،774،528

22،182،327،334

78،819،375،192

اجاره پتروامیدآسیا3ماهه91درصد

91

95،973،971،442

27،242،278،885

72،812،237،211

اجاره چادرملو سه ماهه  91درصد

91

5،377،473،314

7،557،781،471

23،459،471،942

اجاره رایتل ماهانه  91درصد

91

72،953،155،824

72،577،318،378

225،388،295،122

اوراق اجاره قائدبصیر 3ماهه

91

28،794،312،219

2،192،753،224

2،192،753،224

اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران

92

21،811،225،739

-

اجاره کاشی پرسپولیس یزد3ماهه 191

2،337،313،379

2،337،313،379

اوراق اجاره فوالدکاوه جنوب کیش

2،734،317،478

2،734،317،478

496423142394969

193488148384992

988493943994232
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
 -98-9سود سپرده بانكي
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

مبلغ اسمی سپرده

هزینه تنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

کوتاه مدت-1912985224119-دی

271،338،179،218

-

271،338،179،218

73،721،894،275

297،795،727،797

کوتاه مدت-9411321932519-کارآفرین

247،452،118،397

()9،847،927

247،478،253،131

47،359،454،528

249،311،972،777

کوتاه مدت-1912728213114-آینده

211،397،917،521

()23،222،332

211،933،924،972

-

-

بلند مدت-7875/74-مسکن

77،211،279،277

()2،737،928

77،128،527،777

97،792،393،258

77،222،225،797

کوتاه مدت-75872122-رفاه کارگران

27،224،824،745

()242،224

27،224،579،779

355،793،125

7،329،742،272

بلند مدت-3211577927512-کارآفرین

29،874،791،747

()213،144

29،874،427،712

-

-

بلند مدت-1418758432111-ملی

22،752،853،121

-

22،752،853،121

22،752،853،121

93،222،222،224

بلند مدت-3211574522511-کارآفرین

21،782،142،178

()87،871

21،788،277،918

-

352،543،835

بلند مدت-1411577977518-کارآفرین

8،122،781،822

()54،419

8،122،725،412

-

237،525،438

بلند مدت-1411577979518-کارآفرین

5،473،494،549

()72،799

5،473،373،291

-

218،423،272

بلند مدت-7911578237518-کارآفرین

5،398،757،294

-

5،398،757،294

-

-

بلند مدت-1413227272118-صادرات

7،233،279،435

-

7،233،279،435

7،237،571،851

29،122،222،819

بلند مدت-7911578455517-کارآفرین

7،973،279،513

()2،297،227

7،979،845،588

-

-

بلند مدت-22322179755372-گردشگری

4،127،821،412

()38،724،782

4،177،277،898

-

-
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

مبلغ اسمی سپرده

هزینه تنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

بلند مدت-7411794338512-کارآفرین

3،247،917،472

-

3،247،917،472

-

-

بلند مدت-7911554285512-کارآفرین

3،877،734،947

-

3،877،734،947

-

-

بلند مدت-7911578385517-کارآفرین

3،254،383،751

-

3،254،383،751

-

-

بلند مدت-7911559344513-کارآفرین

3،112،543،834

-

3،112،543،834

-

-

بلند مدت-7911575889517-کارآفرین

9،247،773،495

-

9،247،773،495

-

-

بلند مدت-7411722755517-کارآفرین

9،174،724،791

-

9،174،724،791

-

-

بلند مدت-7911552174517-کارآفرین

9،142،327،171

-

9،142،327،171

-

-

بلند مدت-7911581284512-کارآفرین

2،434،791،742

()27،274

2،434،713،377

-

-

بلند مدت-1411587841512-کارآفرین

2،982،859،222

-

2،982،859،222

-

-

بلند مدت-9711417549512-کارآفرین

217،327،952

-

217،327،952

9،977،821،429

4،511،111،114

بلند مدت-9711412327514-کارآفرین

782،352،853

-

782،352،853

9،977،821،429

4،511،111،114

بلند مدت-1411794349513-کارآفرین

521،421،275

()341،477

521،171،472

-

-

بلند مدت-9711425282519-کارآفرین

535،438،375

-

535،438،375

2،297،247،915

9،311،111،112

بلند مدت-9811425122517-کارآفرین

535،438،375

-

535،438،375

2،297،247،915

9،311،111،119

بلند مدت-9711425299519-کارآفرین

535،438،375

-

535،438،375

2،297،242،798

9،922،222،271

بلند مدت-9811425129512-کارآفرین

535،438،375

-

535،438،375

2،297،247،915

9،311،111،119
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

مبلغ اسمی سپرده

هزینه تنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

بلند مدت-1411799712512-کارآفرین

935،729،398

()225،737

935،727،723

بلند مدت-9811389454517-کارآفرین

211،892،228

-

211،892،228

9،977،821،429

4،511،747،242

بلند مدت-9711389388513-کارآفرین

88،922،278

-

88،922،278

9،977،821،429

4،511،111،114

بلند مدت-9711381843517-کارآفرین

75،729،392

-

75،729،392

3،383،837،528

5،211،111،112

بلند مدت-9811381182513-کارآفرین

75،729،397

()22،229

75،711،427

3،383،837،528

5،211،111،111

کوتاه مدت-19-299247-2-کارآفرین

77،911،535

-

77،911،535

44،522،721

288،755،127

بلند مدت-9711372395518-کارآفرین

32،715،842

-

32،715،842

7،532،795،197

22،422،222،222

بلند مدت-9711372344515-کارآفرین

28،214،221

-

28،214،221

3،383،837،528

5،211،111،111

کوتاه مدت-1927719145112-ملی

29،125،722

-

29،125،722

29،197،727

93،191،342

کوتاه مدت-1912137731112-صادرات

7،797،879

()738

7،797،234

3،232،799

21،772،892

کوتاه مدت-1711234952517-کارآفرین

7،542،192

-

7،542،192

85،297،217

228،122،152

کوتاه مدت-491111127883-مسکن

2،775،177

-

2،775،177

2،947،221

7،475،727

کوتاه مدت-711722754984-شهر

4،273

-

4،273

-

2،749

() 9

713

-

-

بلند مدت-9811377825513-کارآفرین

-

-

-

7،532،795،197

22،972،479،174

بلند مدت-9711377219515-کارآفرین

-

-

-

7،532،795،197

22،972،479،174

کوتاه مدت-223-227-975537-2-گردشگری 717

26

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
دوره مالي شش ماهه منتهي به

سال مالي منتهي به

4929/49/92

4921/60/94

مبلغ اسمی سپرده

هزینه تنزیل

سودخالص

سودخالص

سودخالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره مالي شش ماهه منتهي به 4921/49/92

بلند مدت-9711375212512-کارآفرین

-

-

-

7،532،795،197

22،321،278،213

بلند مدت-9711375128511-کارآفرین

-

-

-

9،977،821،429

4،794،383،757

بلند مدت-9811375379514-کارآفرین

-

-

-

9،977،821،429

4،794،383،757

بلند مدت-9711372377512-کارآفرین

-

-

-

28،214،221

28،214،221

بلند مدت-2128-282-737272-2-سرمایه
کوتاه مدت-21288827372722-سرمایه

-

-

-

31،748،415،822

31،744،853،192

-

-

-

721،337،722

727،993،382

824494149004999

()49246004946

824443849664639

999496249094920

122499641094912
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-92

ساير 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 مالي شش ماهه منتهي

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي

به 4921/49/92

منتهي به 4929/49/92

به 4921/60/94

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

یادداشت

991،729،752

-

241،479،934

کارمزد ابطال واحدهای سرمایه گذاری
تعدیل کارمزد کارگزاری

22-2

7،132،222

342،424،278

475،952،489

سود سپرده دریافتی

22-9

227،942،715

27،534،781

91،457،451

91946644990

11844994299

09349624430

 -42-4مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازاد کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پيشگيری از معامالت غيرمعمول
صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختني به کارگزار کسر گردیده است.
 -42-9سایر در آمدها شامل درآمدهای ناشي از تفاوت بين ارزش تنزیل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام و سود سپرده بانکي است کهه در سهال
مالي قبل از درآمدهای فوق الذکر کسر شده و طي سال جاری تحقق یافته است.

-91

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

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4921/49/92

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

ریال

مدیر

21،839،927،222

7،435،231،482

29،543،773،517

ضامن

2،197،971،878

4،227،277،239

2،715،181،757

متولی

957،422،457

282،932،117

347،799،277

حسابرس

73،752،552

72،445،544

259،747،278

96496648144628

2492943914639

99498342614998
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صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-99

ساير هزينهها
دوره مالي شش ماهه

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4921/49/92

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

ریال

ریال

ریال

هزینه های نرم افزار

234،277،487

244،974،827

927،228،294

هزینه تصفیه

352،125،542

271،243،152

418،527،759

مالیات بر ارزش افزوده

2،171،933،518

-

هزینه برگزاری مجامع

513،111

341،111

2،342،275
547،111

4481049994311

94143834280

34140694019

کارمزد بانکی

-99

تعديالت
دوره مالي شش ماهه

دوره مالي شش ماهه

سال مالي منتهي به

منتهي به 4921/49/92

منتهي به 4929/49/92

4921/60/94

تعدیالت ناشی از صدور

78،222،424،229

94،884،299،771

72،147،321،979

تعدیالت ناشی از ابطال

()28،788،251،722

()29،789،821،531

()95،229،213،377

تعدیالت

()21،571،144

-

16494449994812

49496944494496

-93

تعهدات و بدهيهاي احتمالي

صندوق در پايان دورة مالي هيچگونه تعهدات و بدهي احتمالي ندارد

29

99429941604938

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921

-94

سرمايهگذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
4921/60/94

4921/49/92
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگي

مدیر و اشخاص وابسته
به وی

کارگزاری بانک
کارافرین

مدیر

ممتاز

مدیر و اشخاص وابسته
به وی

کارگزاری بانک
کارافرین

مدیر

عادی

2،714

ضامن و اشخاص وابسته
به وی

بانک کارآفرین

ضامن

ممتاز

98،711

1292

ضامن و اشخاص وابسته
به وی

بانک کارآفرین

ضامن

عادی

-

-

عادی

ضامن و اشخاص وابسته
به وی

بیمه کار آفرین

وابسته به ضامن

عادی

711

12117

عادی

711

ضامن و اشخاص وابسته
به وی

عصر امین
کارآفرین

وابسته به ضامن

عادی

5،221

12153

عادی

29،231

1293

مدیر سرمایه گذاری
واشخاص وابسته به وی

مهدی علی بیگی

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

51

121115

عادی

-

-

مدیر سرمایه گذاری
واشخاص وابسته به وی

فاطمه پاک نیا

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

52

121115

عادی

52

12112

مدیر سرمایه گذاری
واشخاص وابسته به وی

سودابه شعبانی
جفرودی

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

51

121115

عادی

51

12112

مدیر سرمایه گذاری
واشخاص وابسته به وی

عزت اله صیاد نیا

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

-

-

عادی

51

12112

مدیر سرمایه گذاری
واشخاص وابسته به وی

سیده لیال
مجیدی زاویه

مدیرسرمایه
گذاری

عادی

231

12112

عادی

51

12112

38،717

1232

81،329

2245

جمع

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری
2،711

12127
12127

عادی
ممتاز

98،711
37،127

1253
12123

30

درصدتملك

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

ممتاز

2،711

12197

2،714

12197
1279

صندوق سرمایهگذاری مشترک کارگزاری کارآفرین
گزارش مالي ميان دوره ای
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
دوره مالي شش ماهه منتهي به  92اسفند4921
-95

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

طرف معامله
شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

شرح معامله

نوع
وابستگي
مدیر و ضامن

ارزش معامله

موضوع معامله
كارمزد حاصل از خريد و فروش سهام و اوراق مشاركت

889,351,295

تاریخ
معامله
طی دوره

مانده طلب
(بدهي)  -ریال
)7،722،494،777

مدیر وضامن

-96

رويدادهاي بعد از تاريخ صورت خالص داراييها

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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