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 .3تاریخچه :
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می شود،
در تاریخ  1232/11/02تحت شماره  11210نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و تاریخ  1232/10/20تحت
شماره  22232نزد 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  2اساسنامه نا محدود 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  ، 2واحد  202واقع شده و صندوق فاقد شعبه می باشد.
 .2ارکان صندوق سرمایه گذاری:
صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل
شده است:
 .2.3مجمع صندوق؛ از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود  .دارندگان
واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل  2درصد 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 :
تعداد واحدهای ممتاز
تحت تملک

درصد واحدهای تحت
تملک

1

شرکت تامین سرمایه کاردان

22..00

2.

2

بانک تجارت

12.200

22

20.000

100

ردیف

جمع

نام دارندگان واحدهای ممتاز

 .2.2مدیر صندوق ،شرکت تامین سرمایه کاردان (سهامی خاص) که در تاریخ  1232/10/1.به شماره
 2222.1در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت
است از تهران ـ خیابان آفریقا ـ باالتر از خیابان اسفندیار ـ کوچه رحیمی ـ پالک  2ـ طبقه  2واحد .202
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 .2.1متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه است که در تاریخ  1223/03/1.با شماره
ثبت  231320نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از :تهران
خیابان آفریقا بن بست پیروز پالک .12
 .2.1ضامن نقدشوندگی صندوق ،بانک تجارت است .بانک تجارت در تاریخ  1223/02/22با شماره ثبت
 2202.نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی بانک تجارت عبارت است
از خیابان طالقانی نبش نبش خیابان نجات الهی شماره  122می باشد .
 .2.5مدیر ثبت ،بانک تجارت است .بانک تجارت در تاریخ  1223/02/22با شماره ثبت  2202.نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی بانک تجارت عبارت است از خیابان طالقانی
نبش نبش خیابان نجات الهی شماره  122می باشد .
 .2.6حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  122./02/0.با شماره ثبت
 1310نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارتست از :تهران ،خیابان
استاد مطهری بین دریای نور و کوه نور.

 .1اطالعات صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت کاردان در تاریخ 3131/06/13
خالص ارزش روز داراییها 2.135.633.211.222 :ریال
تعداد واحدهای سرمایهگذاری ممتاز 20.000 :واحد
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری  ..212.222واحد
ارزش اسمی هر واحد سرمایه گذاری 1.000.000 :ریال
نرخ صدور هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش 1.010.201 :ریال
نرخ ابطال هر واحد سرمایهگذاری در تاریخ گزارش  1.010.201 :ریال
درصد سرمایه گذاران حقوقی%11 :
درصد سرمایه گذاران حقیقی%23 :
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 .1.3صورت خالص دارایی ها در تاریخ 3131/06/13

3131/06/13
دارایی ها:
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری درسایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها

ریال
2.22..300.222.212
2.222.2.2.212.210
22.331..21.222
222.322.2.2
20.320.000
..222.223.332.322

بدهی ها:
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

22.222.22..0.2
3.222.112.222

جمع بدهی ها

22.022..22..21

خالص دارایی ها

..232.211.222.222

خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

1.010.201
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 .1.2صورت سود و زیان برای دوره مالی  8ماهه منتهی به 3131/06/13
برای دوره مالی  2ماه
منتهی به
1232/02/21
ریال

درآمدها:
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

221.022.211..22

جمع درآمدها

221.022.211..22

هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها

()..321...2..31
().2..222.222

جمع هزینه ها

()2..23.201.113

سود (زیان) خالص

212.222.010.212

بازده میانگین سرمایهگذاری

%20.3.

بازده سرمایهگذاری پایان دوره

%2.22

 .1.1صورت گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی 8ماهه منتهی به 3131/06/13
شرح

تعداد

ریال

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
تقسیم سود
تعدیالت

2.222..2.
()1.22..202
-

2.222..2..000.000
()1.22..202.000.000
212.222.010.212
()202.122.222..02
.2.222.10..21.

خالص داراییها (واحد سرمایهگذاری) پایان دوره

..212.222

..232.211.222.222
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 .1روند خالص ارزش داراییهای هر واحد:
خالص ارزش دارایی های هر واحد سرمایه گذاری در پایان هر روز برابر با ارزش روز داراییهای صندوق منهای
بدهی های صندوق در پایان آن روز تقسیم بر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان همان
روز است.
نمودار ارائه شده در زیر خالص ارزش دارایی های هر واحد را در دوره مالی  2ماهه منتهی به  21شهریور ماه
 1232نمایش می دهد.

 .5ترکیب داراییهای صندوق:
شرح

مبلغ

نسبت از کل دارایی

سهام

-

-

اوراق مشارکت

2.222.2.2

%22.22

وجه نقد

2.22..321

%22.32

سایر داراییها

22.222

%0..2

پنج سهم با بیشترین وزن

-

-

