صورت های مالی
برای دوره مالی هشت ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت خالص دارایی ها
در تاریخ  31شهریور ماه 1394

1394/06/31

یادداشت

دارایی ها:

ریال

سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

٥

4,847,900,453,214

سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

٦

2,528,531,391,056

حسابهای دریافتنی

٧

86,733,209,238

سایر دارایی ها

٨

433,963,475

موجودی نقد

٩

50,980,000
7,463,649,996,983

جمع دارایی ها

بدهی ها:
بدهی به سرمایه گذاران

١٠

58,352,647,078

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

١١

9,686,115,683
68,038,762,761

جمع بدهی ها
١٢

خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

7,395,611,234,222
1,010,801

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی میباشد.
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394

دوره مالی  8ماهه منتهی به

یادداشت

شهریور ماه 1394
ریال

درآمدها:
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

13

321,054,211,732

سایر درآمدها

14

11
321,054,211,743

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

15

)(7,961,774,791

سایر هزینه ها

16

)(767,426,339
)(8,729,201,130

جمع هزینه ها

312,325,010,613

سود (زیان) خالص
بازده ميانگين سرمایهگذاري

1

بازده سرمایهگذاري پایان دوره

12.04%
2

5.24%
صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی  8ماهه منتهی به
شهریور ماه 1394

شرح

ریال

تعداد

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاري) اول دوره

0

واحدهاي سرمایهگذاري صادر شده طی دوره

8,553,787

8,553,787,000,000

واحدهاي سرمایهگذاري ابطال شده طی دوره

)(1,237,203

)(1,237,203,000,000

سود (زیان) خالص دوره

0

312,325,010,613

تقسيم سود

0

)(308,185,883,708

تعدیالت (بابت ارزشگذاري صدور واحدهاي عادي)

0

74,888,107,317

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاري) پایان دوره

٠

7,316,584

7,395,611,234,222

از آنجایی که اجزاي صورت سود و زیان جامع محدود به زیان خالص دوره است  ،صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .
یادداشتهاي توضيحی همراه ،جزء الینفک صورتهاي مالی میباشد.

-1بازده ميانگين سرمایه گذاري

=

-2بازده سرمایه گذاري پایان دوره  /سال

=

سود خالص
ميانگين موزون (ریال) وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشی از تفاوت قيمت صدور و ابطال  +سود و زیان خالص
خالص دارایيهاي پایان دوره  /سال
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود  ،در تاریخ
1393/11/06تحت شماره  11310نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ 1393/10/30تحت شماره  35296نزد اداره ثبت
شرکتها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و
تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است  .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول  ،تالش می شود بیشترین
بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد  .برای نیل به این اهداف  ،صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت  ،سپرده ها و گواهی
سپرده بانکی  ،سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران سرمایه گذاری می نماید  .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده
 5اساسنامه سه سال می باشد (سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی  ،از ابتدای مهر ماه هر سال تا انتهای شهریور ماه سال
بعد است) مرکز اصلی صندوق در تهران  ،خیابان آفریقا  ،خیابان رحیمی  ،پالک  ، 4واحد  203واقع شده و صندوق فاقد شعبه می
باشد .
-1-2اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان مطابق با ماده  58اساسنامه در تارنمای صندوق به
آدرس  www.iran-kfunds1.irدرج گردیده است.
-2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود  .دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به
شرطی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند  ،از حق رای در مجمع برخوردارند  .در تاریخ ترازنامه
دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است :
ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت
تملک

درصد واحدهای تحت تملک

١

بانک تجارت

١٣،٣٠٠

33

٢

تامین سرمایه کاردان

٢٦،٧٠٠

67

٤٠،٠٠٠

100

جمع

مدیرصندوق  ،شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) است که در تاریخ  1392/10/17به شماره ثبت  448271نزد
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از :تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان رحیمی ،پالک ،4طبقه
دوم  ،واحد 203
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در تاریخ  1389/09/17با شماره ثبت  391930نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از :تهران خیابان آفریقا بن بست پیروز پالک 13
ضامن نقدشوندگی صندوق ،بانک تجارت است .بانک تجارت در تاریخ  1359/04/28با شماره ثبت  38027نزد مرجع ثبت
شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات
الهی شماره  152می باشد .
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مدیر ثبت ،بانک تجارت است .بانک تجارت در تاریخ  1359/04/28با شماره ثبت  38027نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران
به ثبت رسیده است  .نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره  152می باشد .
حسابرس صندوق  ،مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  1357/02/07با شماره ثبت  1910نزد مرجع ثبت شرکتهاي
تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از :تهران ،خیابان استاد مطهري بین دریاي نور و کوه نور .
 - 3مبناي تهیه صورت هاي مالی
صورتهاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزش هاي جاري در پایان دوره مالی تهیه شده است.
-4خالصه اهم رویه هاي حسابداري
 4-1سرمایهگذاريها:
سرمایهگذاري در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهاي تمام شده ثبت و در اندازهگیريهاي بعدي
به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري" مصوب
1386/11/30هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیري می شود.
 4 -1-1سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا فرابورسی:
سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از
ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ،منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند2-1
دستورالعمل" نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمایهگذاري" مدیر صندوق می تواند در صورت وجود
شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  20درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را
مبناي محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .
 4-1-2سرمایهگذاري 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 میگردد.
 4-1-3سرمایهگذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین می شود.
 4-2در آمد حاصل از سرمایهگذاريها:
 4-2-1سود سهام:
در آمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت هاي سرمایه پذیر شناسایی می
شود  .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاري به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد .براي محاسبه ارزش
فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و
حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل می شود .تفاوت
بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.
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-4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سودتضمینشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهايسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبه
ماندهاصلسرمایهگذاريشناساییمیشود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحساب
سپردهونرخسودعلیالحسابمحاسبهمیگردد،مبلغمحاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحسابسپردهو
گواهیهايسپردهبانکیبااستفادهازنرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدتباقیماندهتادریافتسودباهماننرخقبلی
تنزیلشدهودرحسابهايصندوقسرمایهگذاريمنعکسمیشود.
4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاريبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود:
شرح نحوه محاسبه هزینه

عنوان هزینه

هزینههايتأسیس(شامل معادلپنجدرهزار()0/005ازوجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهحداکثرتامبلغ
تبلیغپذیرهنویسی)

1،000میلیونریالباارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق

هزینههايبرگزاريمجامع حداکثرتامبلغ10میلیونریالبرايبرگزاريمجامعدرطولیکسالمالیباارائهمدارک
صندوق

مثبتهباتصویبمجمعصندوق
ساالنه2درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمسهامتحتتملکصندوقبعالوه3درهزار
ازارزشروزانۀاوراقبهاداربادرآمدثابتتحتتملکصندوقو10درصدازتفاوتروزانۀ

کارمزدمدیر

سودعلیالحسابدریافتنیناشیازسپردهگذاريدرگواهیسپردهبانکییاحسابهاي
سرمایهگذاريبانکهایاموسساتمالیواعتباريایرانینسبتبهباالترینسودعلیالحساب
دریافتیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده.

کارمزدمتولی

ساالنه2درهزارازمتوسطارزشخالصداراییهايصندوقکهحداقل100میلیونریالو
حداکثر350میلیونریالخواهدبود.
ساالنه0/75درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمسهامبهعالوه0/15درصدازارزش

کارمزدضامننقدشوندگی روزانهسرمایهگذاريدراوراقمشارکت،سپردهبانکیواوراقبهاداربادرآمدثابتموضوع
امیدنامه.
کارمزدضامنجبرانخسارت ساالنه1درصدازارزشروزانهسهاموحقتقدمسهامبهعالوه0/15درصدازارزشروزانه
یاسود
حقالزحمهحسابرس
حقالزحمهوکارمزدتصفیه
مدیرصندوق
حقپذیرشوعضویتدر
کانونها
هزینههايدسترسیبهنرم
افزار،تارنماوخدماتپشتیبانی
آنها

سرمایهگذاريدراوراقمشارکت،سپردهبانکیواوراقبهاداربادرآمدثابتموضوعامیدنامه.
ساالنهمبلغثابت110میلیونریال
معادلیکدرهزارارزشخالصروزداراییهايصندوقمیباشد.
معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهايمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونها
طبقمقرراتاجباريباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد.
هزینهدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازيتارنمايآنوهزینههايپشتیبانیآنها
ساالنهتاسقف350میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق.
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الف ) کارمزد مدیر  ،متولی و ضامنین جبران خسارت یا سود و ضامن نقد شوندگی روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا
ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود .
اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند .
ب)به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر

0/001
n*365

ضربدر ارزش

خالص دارایی های صندوق در پایان روز قبل  ،در حساب ها دخیره می شود  ، n .برابر است با  5یا طول عمر صندوق به
سال هر کدام کمتر باشد  .هر زمان ذخیره صندوق (به  0/1درصد ) ارزش خالص دارایی های صندوق با نرخ های روز قبل
رسید  ،محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب های صندوق متوقف می شود  .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه
یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی های ذخیره ثبت شده کفایت نکند  ،امر ذخیره سازی به شرح یاد شده ادامه می یابد .
-4-4بدهی به ارکان
با توجه به تبصره  3ماده  54اساسنامه کارمزد مدیر  ،متولی  ،بازارگردان هرسه ماه یکبار تا سقف  %90قابل پرداخت است و
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس می شود و در پایان سال هرسال پرداخت می
شود .
-4-5مخارج تامین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها ،موسسات مالی اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر می
گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.
-4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد می شود .برای محاسبه
قیمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه می
شود .و همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش دارایی های
مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر طبق ماده  14اساسنامه ارزش روز دارایی های صندوق برابر با
قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه
می شود ،لذا تفاوت قیمت صدور وابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس
می شود .
-4-7اقالم مقایسه ای
با توجه به تاریخ تاسیس صندوق و آغاز فعالیت آن از  17فروردین ماه  1394صورت های مالی مزبور فاقد اقالم مقایسه ای
می باشد.
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -5سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی به تفکیک به شرح زیر است :
یادداشت

1394/06/31
ریال

سپرده بانکی

5-1

4,847,900,453,214

 -5-1سپرده گذاری در سپرده بانکی به شرح زیر است :
1394/06/31
تاریخ
سپرده گذاری

مبلغ -ریال

نرخ سود  -درصد

درصد به کل
دارایی ها

بانک تجارت شعبه مطهری 279927362 -

1393/09/09

24.9

٤,٨٤٠,٨٦٠,٦٧٢,٢٢٧

٦٤.٨٥٩١٦

بانک سامان شعبه مالصدرا 1-11555555-828-829 -

1393/12/28

10.0

٢,٤٦٩,٣٠٣,٩٥٨

٠.٠٣٣٠٨

بانک خاورمیانه شعبه مهستان 707070130-810-10-1005 -

1393/12/23

22.0

٢,٠٢٠

٠.٠٠٠٠٠

بانک پاسارگاد شعبه گلفام 1-12030714-8100-343 -

1393/11/29

10.0

١,٤٠٧,٢٨٩,٥٤٠

٠.٠١٨٨٦

بانک ملت شعبه گلفام 5254377924 -

1393/12/04

10.0

١,٤٣٢,٥٠٠,٠٠٠

٠.٠١٩١٩

بانک ملی شعبه آفریقا 0219693139003 -

1393/12/12

10.0

١,٣٩٥,٥٩٧

٠.٠٠٠٠٢

بانک خاورمیانه شعبه مهستان 707070130-810-10-1005 -

1393/12/03

22%

١,٦٢٦,٦٥١,٠٨٤

٠.٠٢١٧٩

بانک پارسیان شعبه بلوار آفریقا 9-1508-830 -

1394/01/31

10%

٢,٦٣٨,٧٨٨

٠.٠٠٠٠٤

بانک اقتصاد نوین شعبه ظفر 1-5324734-850-120 -

1393/12/03

10%

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٠.٠٠١٣٤

٤,٨٤٧,٩٠٠,٤٥٣,٢١٤

٦٤.٩٥

 -6سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر است :
یادداشت

1394/06/31
ریال

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی

6-1
6-2

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢٨,٥٣١,٣٩١,٠٥٦
٢,٥٢٨,٥٣١,٣٩١,٠٥٦

 -6-1سرمایه گذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی به شرح زیر است :
1394/06/31
تاریخ

نرخ سود -

سررسید

درصد

درصدخالص ارزش

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

فروش به کل
داراییها

نفت و گاز پارس

1394/11/15

24.9%

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠٢

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠.٧٢

ملی مناطق نفت خیز جنوب

1395/10/02

24.9%

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠٢

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠.٧٢

آب و فاضالب خوزستان

1395/12/22

24.9%

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠١

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠.٧٢

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٣١,١٣٩,٩٩٩,٩٠٥

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 -6-2سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است :
1394/06/31

شهرداری مشهد

تاریخ

نرخ سود -

سررسید

درصد

1396/12/27

20

درصدخالص ارزش

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

فروش به کل
داراییها

١٧٦,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠

8

١٣,٦٤٦,٨٨٤,٥٣٩

١٢٨,٥٣١,٣٩١,٠٥٦

١.٧٢

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -7حساب های دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری به تفكيك به شرح زیراست:
1394/06/31
تنزیل نشده

نرخ تنزیل

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

سود دریافتنی سپرده های بانكی

53,497,347,511

24/9و10

52,991,781,884

سود دریافتنی اوراق مشارکت

33,741,427,354

-

33,741,427,354
86,733,209,238

87,238,774,865
 -8سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش ازمخارج تاسيس صندوق و مخارج پشتيبانی و نگهداری نرم افزار صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلك نشده و به
عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می شود .براساس ماده  37اساسنامه مخارج تاسيس طی دوره فعاليت صندوق یا ظرف مدت  5سال هر کدام که
کمتر باشد و به صورت روزانه مستهلك می شود  .در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تاسيس  5سال محاسبه گردیده است  .الزم به ذکر است که
مخارج نرم افزار برای هر سال تا پایان دوره مالی مستهلك می گردد .
مانده در

مخارج اضافه شده

ابتدای دوره

طی دوره

ریال

ریال

استهالک طی دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

هزینه نرم افزار

-

٣٢٤,٠٠٠,٠٠٠

)(150,885,932

١٧٣,١١٤,٠٦٨

مخارج تاسيس

-

٣١٣,٠٧٧,٧٩٩

)(52,228,392

٢٦٠,٨٤٩,٤٠٧

-

637,077,799

)(203,114,324

433,963,475

 -9موجودی نقد
موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
1394/06/31
ریال
بانك خاورميانه شعبه مهستان 707071267-040-11-1005 -

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

بانك تجارت شعبه مطهری -مهرداد 279914414 -

٩٨٠,٠٠٠
50,980,000
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-10بدهی به سرمایه گذاران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
1394/06/31
بابت درخواست صدور

ریال
81,235,350,000

بابت واحدهای ابطال شده

)(22,900,586,554

بابت تتمه واحدهای صادر شده

)(6,911,248
24,794,880

سود پرداختنی به سرمایه گذاران

58,352,647,078
-11سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
1394/06/31

یادداشت
ذخیره کارمزد مدیر صندوق  -شرکت تامین سرمایه کاردان

ریال
٤,١٥٣,٤٠٩,٨٣٤

ذخیره کارمزد متولی صندوق  -شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

38,149,913

ذخیره کارمزد ضامن صندوق  -بانک تجارت و خاورمیانه

١,٧٠٣,٨٤٥,١٩٧

ذخیره کارمزد ضامن سودآوری صندوق  -بانک سامان

٩٧٧,٩٨٢,١٨٢

ذخیره کارمزد تصفیه

٤٦٣,٥٤٦,٠٩٨

ذخیره حق الزحمه حسابرس صندوق  -موسسه حسابرسی بیات رایان

٥١,٢٣٢,٧٣٠
٢,٢٩٧,٩٤٩,٧٢٩

11-1

واریزی های نامشخص

٩,٦٨٦,١١٥,٦٨٣
 -11-1مانده حسابهای پرداختنی نامشخص بابت واریزیهای تعدادی از سرمایهگذاران میباشد که تا تاریخ ترازنامه مراحل صدور
واحدهای سرمایهگذاری برای آنها صورت نگرفته است.
-12خالص دارایی ها
خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفكیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:
1394/06/31
تعداد

ریال

واحدهای سرمایهگذاری عادی

7,276,584

7,355,179,189,791

واحدهای ممتاز

40,000

40,432,044,431

7,316,584

7,395,611,234,222
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صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-13سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب شامل سود اوراق مشارکت و سود سپرده بانکی به شرح زیر تفکیک می شود :
دوره مالی  8ماهه منتهی

یادداشت

به  31شهریور ماه 1394

سود سپرده بانکی

13-1

176,267,327,288

سود اوراق مشارکت

13-2

144,786,884,444
321,054,211,732

 - 13-1سود سپرده بانکی
دوره مالی  8ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394
تاریخ
سرمایهگذاري

نرخ سود

خالص سود

درصد

ریال
١٧٤,٠٢٨,٢٣٩,٤٧٤

بانک تجارت شعبه مطهري

1393/09/09

24.9%

بانک خاورمیانه شعبه مهستان

1393/12/03

22%

١,٣٧٨,٨٦٥,٦٦٦

بانک پارسیان شعبه افریقا
بانک سامان شعبه مالصدرا

1394/01/31
1393/12/28

10%

١٣٦,٢٦٢,٨٣٤

10%

٤٠٩,١٦٩,٧٩٧

بانک پاسارگاد شعبه گلفام

1393/11/29

10%

١٠٩,٤٢٨,٧٧٢

بانک خاورمیانه شعبه مهستان

1393/12/03
1393/12/12

22%

٤٥,٨٠١,١٤٣

10%

٣٠,٧٦٤,٩٣٥

بانک ملت شعبه گلفام

1393/12/04

10%

٦٦,٨٦٩,٦٨٥

بانک اقتصادنوین شعبه ظفر

1393/12/03

10%

٦١,٩٢٤,٩٨٢

بانک ملی شعبه افریقا

١٧٦,٢٦٧,٣٢٧,٢٨٨
 - 13-2سود اوراق مشارکت
دوره مالی  8ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394
تاریخ
سرمایهگذاري

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

نرخ سود

خالص سود

ریال

درصد

ریال

اوراق مشارکت غیر بورسی و غیر فرابورسی :
نفت و گاز پارس

1394/04/01

1394/11/15

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

24.9%

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠٢

ملی مناطق نفت خیز جنوب

1394/04/01

1395/10/02

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

24.9%

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠٢

آب و فاضالب خوزستان

1394/04/01

1395/12/22

٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

24.9%

٤٣,٧١٣,٣٣٣,٣٠١

جمع

١٣١,١٣٩,٩٩٩,٩٠٥

٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی :
شهرداري مشهد

1394/01/19

1396/12/27

جمع کل

١٣٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
٢,٥٣٤,٣٢٠,٠٠٠,٠٠٠
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20%

١٣,٦٤٦,٨٨٤,٥٣٩
١٤٤,٧٨٦,٨٨٤,٤٤٤

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-14سایر درآمدها
سایر درآمدها از اقالم زیر تشکیل شده است:
دوره مالی  8ماهه منتهی به
31شهریور ماه 1394
ریال
١١

سایر
-15هزینه کارمزد ارکان
هزینه ارکان صندوق به شرح زیر است:

دوره مالی  8ماهه منتهی به
31شهریور ماه 1394
ریال
٤,١٦٥,١٦٣,٣٩٥
٣٨١,٤٩٩,٩١٣
٢,٠٤٤,٨٧٠,٨٨٤
٥١,٢٣٢,٧٣٠
١,٣١٩,٠٠٧,٨٦٩
٧,٩٦١,٧٧٤,٧٩١

کارمزد مدیر صندوق
کارمزد متولی
کارمزد ضامن
حق الزحمه حسابرس
کارمزد ضامن سودآوری

-16سایر هزینه ها
دوره مالی  8ماهه منتهی به
31شهریور ماه 1394
ریال
٤٦٣,٥٤٦,٠٩٨
٥٢,٢٢٨,٣٩٢
١٥٠,٨٨٥,٩٣٢
١٠٠,٧٦٥,٩١٧
٧٦٧,٤٢٦,٣٣٩

هزینه تصفیه
هزینه های تأسیس
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانکی

12

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کاردان
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی  8ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-17تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاريخ صورت خالص دارايی های صندوق فاقد هرگونه تعهدات سرمايه ای و بدهی احتمالی است.
-18سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
سرمايه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق به شرح جدول زير می باشد:
1394/06/31
اشخاص وابسته

نوع وابستگی

شرکت تأمین سرمايه کاردان

مدير و موسس صندوق

بانک تجارت

ضامن نقدشوندگی

نوع
واحدهای

تعداد واحدهای

درصدتملک

سرمايهگذاری

سرمايهگذار
ممتاز

٢٦,٧٠٠

0.36

ممتاز

١٣,٣٠٠

0.18

40,000

0.55

-19معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زير می باشد:
طرف معامله

نوع وابستگی

شرح معامله
موضوع معامله
انجام مخارج مربوط به تاسیس صندوق

شرکت تامین سرمايه کاردان
شرکت مشاور سرمايه گذاری آوای آگاه
بانک سامان

1394/06/31
تاريخ معامله

ارزش معامله

مانده طلب (بدهی)

ريال

ريال

٦٣٧,٠٧٧,٧٩٩

٠

کارمزد مدير

طی دوره

٤,١٥٣,٤٠٩,٨٣٤

٤,١٥٣,٤٠٩,٨٣٤

متولی

کارمزد متولی

طی دوره

٣٨,١٤٩,٩١٣

٣٨,١٤٩,٩١٣

ضامن سودآوری

کارمزد ضامن سودآوری

طی دوره

٩٧٧,٩٨٢,٧٣٢

٩٧٧,٩٨٢,٧٣٢

مديرو موسس

توسط مدير صندوق

1394/01/17

-20رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رويدادهايی که در دوره بعد از تاريخ تهیه صورت خالص دارايی ها تا تاريخ تصويب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورت های مالی و يا افشا در
يادداشت های همراه بوده وجود نداشته است.
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