صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به1393/12/29
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی یک ساله منتهی به  92اسفند ماه 9323

يادداشت
داراییها:

9323/99/92

9329/99/92

ريال

ريال

6,788,066,799

6,228,106,471
943,428,474
4,034,858,079

سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم
سرمايه گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانكي

4
6

100,000

سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت

7

4,084,850,565

حسابهاي دريافتني

8

221,858,603

304,915,879

جاري با كارگزاري

2

61,084,797

2,254,273

ساير داراييها

11

120,257,495

76,930,737

موجودي نقد

11

28,849,315

272,997,886

11,305,067,574

11,863,491,799

جمع داراييها
بدهیها
بدهي به اركان صندوق

19

147,523,026

218,522,008

ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

11

37,946,910

24,049,970

185,469,936

242,571,978

11,119,597,638

11,620,919,821

1,756,928

1,901,640

جمع بدهيها
15

خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدائيناپذير صورتهاي مالي ميباشد.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
صورت سود وزیان
دوره مالی یک ساله منتهی به  92اسفند ماه 9323

یادداشت

درآمدها :
سود(زيان)حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب
ساير درآمد ها

14
16
17
18
99

جمع درآمدها

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323 /99/92

9329 /99/92

ريال

ريال

)(1,596,618,650
)(491,678,302
455,344,598
971,941,763
39,535,254

4,444,772,837
)( 339,483,101
477,310,501
218,711,289
49,663,916

)(621,475,337

5,570,975,135

هزینهها :
12
91

430,106,104
239,565,982

)(384,733,827
))146,280,949

669,672,086

))531,014,776

)(1,291,147,423

5,039,960,359

بازده میانگین سرمایهگذاری9

-11.00%

%54.81

بازده سرمایهگذاری پایان سال9

-7.06%

%17.17

هزينه كارمزد اركان
ساير هزينهها
جمع هزينهها
سود (زیان) خالص

بازده میانگین سرمایهگذاری =

سود خالص

میانگین موزون ریال وجوه استفاده شده

بازده سرمایهگذاری پایان سال =

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سود زیان خالص

خالص داراییهای پایان سال

1

صورت گردش خالص داراییها

سال مالی منتهی به 9323/99/92

سال مالی منتهی به 9329/99/92

واحدهاي سرمايه گذاري اول دوره

6,111

واحد سرمايه گذاري ممتاز صادر شده

-

ريال
11,620,919,82
1
-

-

واحدهاي سرمايه گذاري صادر شده

2,909

2,909,000,000

1,503

واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده

)(2,691

(2,691,000,000
)

()1،974

تغييرات ناشي از عملكرد*

-

65,228,276

-

سود(زيان) خالص دوره

-

يادداشت

تعديالت
خالص داراییها(واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره

91

تعداد

(1,291,147,423
)
506,596,964
11,119,597,63
8

6,329

تعداد
7,883

6,111

ريال
9,073,310,12
7
1,503,000,00
0
(3,275,000,00
)0
5,039,960,35
9
()791،141،664
996,9162926,99

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدائيناپذير صورتهاي مالي مي باشد.
* سرفصل تغييرات ناشي از عملكرد مربوط به سود(زيان) تحقق نيافته نگهداري سهام و حق تقدم ،اوراق مشاركت و هزينه تنزيل سود سپرده بانكي در سال  29ميباشد كه در سال 1121
محقق گرديده است.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -3اطالعات کلی صندوق:
 -1-1تاریخچه صندوق
صندوق سرمايه گذاري آرمان انديش كه صندوق سرمايه گذاري مشترك مختلط محسوب ميشود ،درتاريخ 21/16/91تحت
شماره 11149نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ  21/16/96تحت شماره11091نزدسازمان
بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .هدف ازتشكيل اين صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشكيل سبدي از
داراييهاي مالي و مديريت اين سبد است .باتوجه به پذيرش ريسک مورد قبول ،تالش ميشود بيشترين بازدهي ممكن نصيب
سرمايه گذاران گردد  .براي نيل به اين هدف ،صندوق در سهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفته شده ،اوراق مشاركت و گواهي
سپرده بانكي قابل معامله در بورس و فرابورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و.....سرمايه گذاري مينمايد .مدت فعاليت صندوق به
موجب ماده ( )4اساسنامه دوسال است .مركز اصلي صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،پايين تر از پارك ساعي ،برج سپهر ساعي،
طبقه  ،17واحد 1719واقع شده و صندوق داراي شعبه نمي باشد.
 -9-9اطالعرسانی
كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري آرمان انديش مطابق با ماده 41اساسنامه در تارنما ي صندوق سرمايه
گذاري به آدرس  www.armanandishfund.comدرج گرديده است.
-9ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري آرمان انديش كه از اين به بعد صندوق ناميده ميشود از اركان زير تشكيل شده است:
9-9مجمع صندوق ،ازاجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل ميشود .دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري
ممتازبه شرطي كه حداقل 4درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختيار داشته باشند ،از حق رأي درمجمع برخور دارند .درتاريخ
ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده اند شامل اشخاص زير است:
تعداد واحد های ممتاز تحت درصد واحد های تحت

ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

1

شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) 211

%21

9

111

%11

تملک
شرکت کارگزاری آبان

تملک

 9-9مدیرصندوق 6شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص)است كه درتاريخ1182/19/15با شمارة ثبت127619
نزد مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني مديرعبارت است از خيابان وليعصر ،پايين تر از پارك ساعي
 ،برج سپهر ساعي ،طبقه  ،17واحد  1719تلفن191-88447477 :
 9-3متولی صندوق 6موسسه حسابرسي كاربرد ارقام است كه درتاريخ1175/15/94به شماره ثبت  8587نزد مرجع ثبت
شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني متولي عبارتست از :تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از نيايش ،خيابان ارمغان
غربي ،پالك ،65طبقه دوم ،واحد ،6تلفن191-99191455 :
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 9-4ضامن صندوق 6بانک ايران زمين (سهامي عام)كه درتاريخ1182/19/95به شماره ثبت 122972نزد مرجع ثبت شركتهاي
شهرستان تهران به ثبت رسيده است  .نشاني ضامن عبارتست ازخيابان سيد جمال الدين اسد آبادي،نبش خيابان ، 68پالك، 579
تلفن191-88615776-81 :
 9-5حسابرس صندوق 6موسسه حسابرسي شاخص انديشان است كه درتاريخ 1189/15/92به شماره ثبت14466نزد مرجع ثبت
شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست ازتهران  ،نفت شمالي ،پالك  115/11واحدهاي 99و91
 ،تلفن191-99215911-99215122:
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت هاي مالي صندوق اساسا ًبر مبناي ارزش هاي جاري در پايان دوره مالي تهيه شده است.
-4خالصه اهم رویههای حسابداری:
-4-9

سرمایهگذاریها

سرمايه گذاري دراوراق بهادار(شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و دراندازه گيريهاي
بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعيين قيمت خريدوفروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمايه گذاري "
مصوب  1186/11/11هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري مي شود
-4-9-9سرمایه گذاری درسهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی  :سرمايه گذاري درسهام شركتهاي بورسي يا فرابورسي به
خالص ارزش فروش منعكس ميشود  .خالص ارزش فروش سهام عبارت است ازارزش بازار سهم در پايان روز يا قيمت تعديل شده
سهم ،منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام .با توجه به دستورالعمل"نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق
بهاداردرصندوقهاي سرمايه گذاري " مدير صندوق مي تواند درصورت وجود شواهد وارائه مستندات كافي ارزش سهم درپايان روز را
به ميزان حداكثر91در صد افزايش يا كاهش دهد وقيمت تعديل شده را مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
-4-9-9سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده دربورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق مشاركت در هر
روز با كسركارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي گردد.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
-4-9-3سرمایه گذاری در اوراق مشارکت وگواهی سپرده بانكی غیربورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غيربورسي درهر روز مطابق ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن ،تعيين ميشود.
-4-9درآمدحاصل ازسرمایه گذاریها
-4-9-9سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شركتها درزمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركتهاي
سرمايه پذير شناسايي ميشود  .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلي محاسبه ودرحساب ها منعكس
ميگردد .براي محاسبه ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود دريافتني باتوجه به برنامه زمانبندي پرداخت
سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثرظرف 8ماه ،با استفاده از نرخ سود علي الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتي به
عالوه  4درصدتنزيل مي شود  .تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور مي
شود.
-4-9-9سود سپرده بانكی و اوراق بهادار بادرآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمين شده اوراق بهادار بادرآمد ثابت يا
علي الحساب،سپرده وگواهيهاي سپرده بانكي براساس مدت زمان و باتوجه به مانده اصل سرمايه گذاري شناسايي مي شود.همچنين
سودسپرده بانكي به طور روزانه باتوجه به كمترين مانده وجوه درحساب سپرده و نرخ سودعلي الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ
محاسبه شدة سود اوراق بهاداربا درآمدثابت ياعلي الحساب،سپرده وگواهي هاي سپرده بانكي بااستفاده از نرخ سود همان اوراق و با
در نظرگرفتن مدت باقيمانده تا دريافت سود با همان نرخ قبلي تنزيل شده و درحسابهاي صندوق سرمايه گذاري منعكس ميشود.
 -4-3ذخایرکارمزد ارکان و تصفیه
كارمزد اركان و تصفيه صندوق سرمايهگذاري به صورت روزانه به شرح زير محاسبه و در حسابها ثبت ميشود:
عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

كارمزد مدير

ساالنه  9درصد از ارزش روزانهسهام و حقتقدم تحت تملک صندوقب عالوه1/1
درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع -9-9
 1و  11درصد از مابهالتفاوت روزانهيسودعليالحساب دريافتني ناشي از سپرده
گذاري در بانكها يا مﺆسساتمالي و اعتباري نسبت به باالترين سود علي الحساب
دريافتني همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده *.

كارمزد متولي

ساالنهپنﺞ در هزار ( )1/114از متوسط روزانة ارزش خالص داراييهاي صندوق تا
سقف  111ميليون ريال *

كارمزد ضامن

ساالنه 9/4درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق*

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت 51/6ميليون ريال*

كارمزد تصفيه صندوق براي مدير

معادل سه در ده هزار ( )1/111خالص ارزش روز داراييهاي صندوق در آغاز دورة
اوليه تصفيه مي باشد*.

حق پذيرش و عضويت در كانون ها

معادل مبلغ تعيين شده توسط كانون هاي مذكور،مشروط بر اينكه عضويت در اين كانون ها طبق
مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد***.

هزينه هاي دسترسي به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه
هزينه هاي دسترسي به نرم افزار،
هاي پشتيباني آنها ساالنه تا سقف  511ميليون ريال با ارايه مدارك مثبته و با
تارنما و خدمات پشتيباني
تصويب مجمع صندوق
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* كارمزد مدير و ضامن روزانه براساس ارزش سهام ،و حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز كاري قبل و سود علي الحساب
دريافتني سپرده هاي بانكي در روز قبل وكارمزد متولي روزانه بر اساس ارزش خالص دارايي هاي روز كاري قبل محاسبه مي
شود.اشخاص ياد شده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت نمي كنند.
0 / 001
**به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
n  365
داراييهاي صندوق در پايان روز قبل در حسابها ،ذخيره ميشود ،n .برابر است با  4يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر

ضربدر خالص ارزش

باشد .هر زمان ذخيرة صندوق به  1/11درصد ارزش خالص داراييهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و
ثبت آن در حسابهاي صندوق متوقف ميشود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت داراييها
ذخيرة ثبت شده كفايت نكند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه مييابد.
***مجموع هزينه هاي حق پذيرش و عضويت در كانون ها حداكثر برابر  41ميليون ريال است.
**** هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ،تارنما و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي هاي صندوق قابل
پرداخت است و ت وسط مدير در حساب هاب صندوق ثبت شده و به طور روزانه ذخيره يا مستهلک مي شود.
 -4-4بدهی به ارکان صندوق
باتوجه به تبصره1ماده 49اساسنامه،كارمزد مدير ،متولي ،ضامن هر سه ماه يكبار به ميزان  % 21قابل پرداخت است .باقيمانده
كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعكس ميشود.
 -4-5مخارج تأمین مالی
سود وكارمزد تسهيالت دريافتي از بانكها ،موسسات مالي و اعتباري و خريد اقساطي سهام مخارج تأمين مالي را در بر مي گيرد و
در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي ميشود.
 -4-,تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد ميشود .براي محاسبه قيمت
صدور واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد پرداختي بابت تحصيل دارايي مالي به ارزش خريد دارايي هاي مالي اضافه ميشود .
همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذ اري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت فروش داراييهاي مالي
صندوق سرمايه گذاري كسر ميگردد .نظر به اينكه بر طبق ماده  14اساسنامه صندوق ارزش روز داراييهاي صندوق برابر با
قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنكه دارايي هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گيري و ارائه مي
شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت عنوان تعديالت ناشي از قيمت صدور و ابطال منعكس مي
شود.
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-5

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس به تفكيک صنعت به شرح زير است:
9329/99/92

9323/99/92
درصد به کل

خالص ارزش

داراییها

فروش

ریال

درصد

ریال

بانكها و موسسات اعتباري

1,598,983,030

1,585,787,590

%15.11

846,399,992

خودرو و ساخت قطعات

1,092,797,310

1,102,932,824

%2.76

785,334,885

سيمان ،آهک و گچ

901,147,613

857,365,978

%7.48

-

خدمات فني و مهندسي

981,343,202

819,004,819

%7.95

-

فلزات اساسي

%6.51

-

%9.11

-

%1.14

-

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن

779,024,583
703,595,525
379,533,709
151,985,077
694,514,263

760,097,280
724,170,807
229,662,205
152,628,127
556,417,169

%6.79

-

%5.29

-

شركتهاي چند رشته اي صنعتي

-

-

-

967,045,641

محصوالت شيميايي

-

-

-

2,134,270,027

انبوه سازي ،امالك و مستغالت
مواد و محصوالت دارويي

-

-

7,282,924,312

6,788,066,799

%61.15

794,143,304
700,912,622
,,99,,91,,479

نام صنعت

بهای تمام شده
ریال

ساير واسطه گري هاي مالي
سرمايه گذاريها
مخابرات

جمع

خالص ارزش فروش

2
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 -,سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانكی

یادداشت

9323/99/92

9329/99/92

6-1

100,000

-

-

943,428,474

100,000

943,428,474

سرمایه گذاری در سپرده بانكی
سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانكی

 ,-9سرمایه گذاری در سپرده های بانكی به شرح زیر است:
9323/99/92
نوع سپرده

تاریخ سپرده

تاریخ

درصد نرخ

گذاری

سررسید

سود

ندارد

%7

1392/12/29
مبلغ

درصد از کل
دارایی ها

ریال
سپرده گذاري نزد بانک ايران زمين

كوتاه مدت

1121/11/18

11

مبلغ

ریال

100,000

%10119

0

100,000

%10119

0
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 -7سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
یادداشت

9323/99/92

9329/99/92

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

7-9

اوراق اجاره

7- 9

3,141,924,635
942,925,930

605,822,266
3,432,648,426

جمع

4,084,850,565

4,038,470,692

تغییر ارزش ها

-

()1,619,611

4,084,850,565

4,134,,5,,172

 -7-9سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به شرح زیر است:
9323/99/92

اوراق مشاركت شهرداري شيراز(مشير)
اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا

جمع کل

9329/99/92

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

خالص ارزش فروش

تاریخ سررسید

نرخ سود

ریال

ریال

ریال

ریال

-

-

605,822,266

-

-

-

3,141,924,635

-

1397/01/23

20%

3,028,709,119

109,001,976

3,141,924,635

605,822,266

3,028,709,119

109,001,976
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 -7-9سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

9329/99/92

9323/99/92
تاریخ سررسید

نرخ سود

واسط مالي ارديبهشت (ذماهان)9

1125/16/11

%20

-

واسط مالي فروردين (ذصاميد)

1125/14/94

%20

-

-

اوراق صكوك اجاره ماهان (ذماهان)1

1121/19/91

%20

-

-

-

1395/12/24

22%

940,682,440

3,277,782

942,925,930

-

940,682,440

3,277,782

942,925,930

3,432,648,426

اوراق اجاره ليزينگ رايان سايپا

جمع کل

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

-

-

1,259,971,297

-

1,478,885,023
693,792,106
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 -,حسابهای دریافتنی
حسابهاي دريافتني تجاري به تفكيک به شرح زيراست:

9329/12/29

9323/99/92
تنزیل

نرخ تنزیل

مبلغ تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

ریال

916،411،111
916،245

94
%11 - %7

15،847،514

991،659،424

115،981،411

256

916،118

614،178

946,5,6359

9996,5,6,13

31462956,72

نشده

حسابهای دریافتنی

سود سهام دريافتني
سود دريافتني سپردههاي بانكي

93,679,6254

جمع

 -2جاری کارگزاران
جاري كارگزاران به تفكيک هر كارگزار به شرح زير است:

9329/12/29

9323/99/92
نام شرکت کارگزاری

مانده ابتدای

گردش بدهكار

گردش بستانكار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

شركت كارگزاري سهم آشنا

0

21,161,297,499

21,100,212,702

61,084,797

-

شركت كارگزاري برهان
سهند

2,254,273

44,127,235,973

44,129,490,246

0

9,945,971

شركت كارگزاري حافظ

0

1,344,894,590

1,344,894,590

0

-

0

66,633,428,062

66,574,597,538

61,084,797

9,954,973

دوره
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 -91سایر داراییها
ساير داراييها شامل آن بخش از مخارج تأسيسصندوق و برگزاري مجامع ميباشد كه تا تاريخ صورت خالص داراييها مستهلک
نشده و به عنوان دارايي به سالهاي آتي منتقل ميشود .بر اساس ماده 17اساسنامه مخارج تأسيس طي دوره فعاليت صندوق
يا ظرف  4سال هر كدام كمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاري مجامع نيز پس از تشكيل مجمع از محل
داراييهاي صندوق پرداخت و ظرف مدت يک سال يا تا پايان دوره فعاليت صندوق هر كدام كمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک
ميشود.
9329/12/29

9323/99/92
مانده ابتدای دوره

مخارج نرم افزار
مخارج تأسيس
مخارج برگزاري مجامع

جمع

مخارج اضافه شده

استهالک دوره

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

76,656,282

248,400,000

204,798,787

120,257,495

76,646,989

274,455

0

274,455

0

975,544

0

20,000,000

20,000,000

0

1

76,930,737

268,400,000

225,073,242

120,257,49
5

7,,231,737

طی دوره
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 -99موجودی نقد
موجودي نقد صندوق درتاريخ ترازنامه به شرح زير است:
9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

حساب جاري نزد بانک ايران زمين 116-11-95185-1

2,533,284

272,997,886

حساب جاري نزد بانک اقتصاد نوين 149-9-4151214-1

16,376,031

-

حساب جاري نزد بانک سامان 814-51-9164759-1

9,940,000

-

جمع

28,849,315

272,997,886

 -99بدهی به ارکان صندوق
بدهي به اركان صندوق در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

مدير صندوق
ضامن
متولي
حسابرس

جمع

9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

49,674,250
21,555,397
55,377,842
20,915,537

75,497,972
85,518,300
33,592,305
23,913,431

147,523,026

218,522,008
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 -93سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
بدهي به اركان صندوق در تاريخ صورت خالص داراييها به شرح زير است:
9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

37,373,018

23,627,278

573,892

422,692

37,946,910

24,049,970

ذخيره تصفيه
مطالبات مدير بابت صدور/ابطال

جمع

 -94خالص داراییها
خالص داراييها در تاريخ صورت خالص داراييها به تفكيک واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح ذيل است:
9329/99/92

9323/99/92

تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهاي سرمايهگذاري عادي

5,329

9,362,669,638

5,111

9,719,279,821

واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز

1,000

1,756,928,000

1,000

1,901,640,000

خالص داراییها

6,329

11,119,597,638

6,111

11,620,919,821
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 -95سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زيان) اوراق بهادار به شرح زير است:
یادداشت

سود (زیان )حاصل ازفروش سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

14-1

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

)( 1,592,010,354

4,345,786,315

سود (زیان )حاصل ازفروش حق تقدم

14-2

8,634,089

119,944,049

سود (زیان ) حاصل از فروش اوراق فرابورسی

14-1

)(13,242,385

)( 20,957,527

)( 1,596,618,650

4,444,772,837
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-15-1سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام شرکت

تعداد

9329/99/92

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ارتباطات سیار ایران

96111

3169,96111

3163276195

9526,5,

9516215

()59,657,

1

ایران ترانسفو

3256111

961916,5167,7

96941641,6921

916,376419

9161546955

()951694261,1

)(98,753,533

ایران خودرو

963116111

369,,6,,56495

3697969,7633,

9,6,,,6133

956243639,

()99564936971

)(172,902,953

بانک پاسارگاد

1

1

1

1

1

1

)(162,732,599

بانک تجارت

5116111

,1365,36,49

52965,76,95

369296,4,

361976,9,

467,563,9

164,469,696

بانک صادرات ایران

961516111

969156,1,6797

9691969,46115

56,42679,

565926144

(),675461,1

)(58,158,112

بانک ملت

969756111

96799622,6,49

962916,496311

9464146,32

936,9462,5

()9956,,469,3

1,543,815

بیمه ملت

1

1

1

1

1

1

297,002

پارس خودرو

1

1

1

1

1

1

)(54,510,191

پاالیش نفت اصفهان

1

1

1

1

1

1

109,520,805

پاالیش نفت بندرعباس

516111

,9,63996972

,42642,6,3,

369,169,3

361,9655,

()326597632,

845,453,950

پاالیش نفت تبریز

1

1

1

1

1

1

419,637,046

پاالیش نفت شیراز

1

1

1

1

1

1

)(34,824,176

پتروشیمی اراک

1

1

1

1

1

1

)(42,524,660

پتروشیمی پردیس  -بورسی

76511

99262,36,41

99464336457

,346,17

5226,9,

46925675,

305,287,509

پتروشیمی جم

1

1

1

1

1

1

23,305,938

توسعه صنایع بهشهر

1

1

1

1

1

1

93,357,635

تولیدی ایران تایر

9116111

43961726344

37269546294

969,1641,

969556327

4763,,6,95

1

تولید برق عسلویه مپنا

1

1

1

1

1

1

19,141,401

حفاری شمال

9116111

9699,63116111

969446999614,

,64446,17

,61296511

()3,64576355

5,663,526

داده پردازی ایران

1

1

1

1

1

1

)(36,748,103
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام شرکت

تعداد

داروسازیتولید دارو

1

9329/99/92

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1

1

1

1

1

9,6325654,

داروسازی سبحان

916111

,369916111

,46,29615,

3336217

3956,11

()9699965,3

1

رایان سایپا

,116111

962,16,536,,,

962346,326995

91647,679,

262146971

956,396477

1

زامیاد

5116111

5796,136599

,,36,9,6219

36193677,

96,5,619,

()2,61276974

1

سایپا

7116111

9677365556,9,

96,,469336,31

263,9691,

,6,,76772

()91,629,61,2

9,,652,6939

سایپا دیزل

1

1

1

1

1

1

()94169,,6739

سایپا شیشه

961116111

965,764,56743

96,,263396497

9365,96229

996,376495

()39,69,56911

336,136339

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

9116111

32,64256359

32165346925

9691,6141

96229647,

36,,1653,

9296,936,,7

سرمایه گذاری بانک ملی ایران

1

1

1

1

1

1

9296717651,

سرمایه گذاری پتروشیمی

5116111

9697564416,11

9694169596121

,699,6121

56,776913

9361246497

99962,164,7

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

516111

,469516111

7563,46511

4456,,3

4996951

,619,65,7

1

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

1

1

1

1

1

1

4,6,976333

سرمایه گذاری توکا فوالد

9516111

9695,65346,49

969996,996,23

,699,6,51

567296,79

(),,69226373

1

سرمایه گذاری خوارزمی

3116111

45561596911

49762996979

964176999

96975695,

3964476451

997613564,9

سرمایه گذاری دارویی تامین

9116111

,7169976,,4

71162996,99

365446294

3635165,,

()376,216441

946919697,

سرمایه گذاری ساختمان ایران

3516111

963,,619,65,5

9632462916,,2

763496,79

,62416943

()9969756122

1

سرمایه گذاری سایپا

1

1

1

1

1

1

74677564,,

سرمایه گذاری سپه

1

1

1

1

1

1

976,9161,9

سرمایه گذاری شاهد

1

1

1

1

1

1

4,623,6411

سرمایه گذاری صنعت و معدن

1

1

1

1

1

1

()94614,6,,5

سرمایه گذاری غدیر

9516111

2,56,396,7,

2,761456,49

56912694,

46,926952

()9969596979

939643,6,,9

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

516111

99264956,21

99,65996935

,39671,

527617,

(),63946339

1

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

3116111

9659961546497

9651,69496499

,61596,71

76,916971

95961,,

92565276,,1

12

صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

9329/99/92
مالیات

سود(زیان)فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سرمایهگذاری مسكن زاینده رود

916111

7764116111

,969236,,1

3256594

3,76111

9463936,1,

1

سرمایه گذاری مسكن شمال شرق

1

1

1

1

1

1

976,176252

سرمایه گذاری مسكن شمال غرب

1

1

1

1

1

1

,1642167,4

سنگ آهن گل گهر

1

1

1

1

1

1

9436,,761,9

سیمان فارس و خوزستان

1

1

1

1

1

1

()3263,46,4,

سیمان کارون

9956111

9613769,26413

9613,6429679,

564,769,1

569,,644,

()26,7,6139

1

سیمان کرمان

9116111

961,369776113

21169226937

56,946734

5639,63,3

959613,6,42

9461196242

شرکت پتروشیمی خراسان

9916111

96925629967,,

9693,631,6954

,69996991

5627265,5

()5464,46943

1

شرکت آهن و فوالد ارفع

,16111

94161156511

93,61,,6,,4

9699,6492

969116197

()5176,41

1

شرکت بهمن لیزینگ

996111

5963,16571

3,647961,9

9,765,9

9,96,13

9563526943

1

شرکت ملی صنایع مس ایران

1

1

1

1

1

1

9964556,3,

شهرسازی وخانه سازی باغمیشه

9116111

519694969,1

4,265416,,,

965,96349

9651,6917

9,6,396,4,

1

صنایع آذر آب

1

1

1

1

1

1

()969,7699,

صنایع شیمیایی خلیج فارس

9396,42

3644264726959

36,496599659,

9,69476749

9769476323

()99765376499

9692,657,6739

صنایع الستیكی سهند

9796111

969,762,461,7

964,2659,64,7

,6,936331

,64326,9,

()9246,97654,

1

صنعتی نیرو محرکه

9,16111

3,567,46111

37167196927

961416,,7

9629,6,91

996123692,

1

فوالد مبارکه اصفهان

9516111

52564296951

,1169296219

369516953

9627764,9

()916,9,69,5

()469996219

کارت اعتباری ایران کیش

1

1

1

1

1

1

5629,64,,

کشتیرانی دریای خزر

516111

31461476279

9,,695367,1

965536,,5

965916941

94679169,7

1

کنتور سازی ایران

1

1

1

1

1

1

()9169976,52

کویر تایر

,16111

22367276,51

9619462796479

5617,6319

462,,62,2

()4969996999

1
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام شرکت

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

9329/99/92
مالیات

سود(زیان)فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

گروه بهمن

9516111

54363156943

5,96,93623,

96,7461,,

9679,6597

()446122631,

9565426727

گروه صنعتی بوتان

9516111

4,963516111

4,96,25692,

9654,6332

9641,6742

936519679,

1

گروه صنعتی رنا

1

1

1

1

1

1

4627367,4

گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

1

1

1

1

1

1

34611,611,

گسترش نفت و گاز پارسیان

9956111

21,645,69,2

2,96,126,,,

46,156739

4654969,9

(),967196,21

3956944623,

لبنیات پاستوریزه پاک

316111

99,61116111

9196149633,

969496,41

961,16111

9967356199

1

لیزینگ ایران

9516111

4226,596351

5176,4261,9

96,446917

964226957

()9369496975

1

لیزینگ ایرانیان

5516111

9699569916111

961516292653,

,64,16,,7

,69956,11

9,965236277

1

لیزینگ صنعت و معدن

1

1

1

1

1

1

()969,,63,,

مجتمع پتروشیمی شیراز

1

1

1

1

1

1

()767,46,19

مخابرات ایران

3456111

29763,36799

969976294629,

46,596,5,

465,,6,91

()99161116,79

()97,621169,9

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

456111

34165,16111

39,645,699,

96,1965,3

967196,11

9165276599

91969,3649,

نفت سپاهان

,,6211

9612,6394619,

9691162216159

56722642,

564,965,2

()9562576129

1

همكاران سیستم

916111

3267716595

426,1,69,9

9136997

92,6,53

()916932679,

9964396,,2

44,393,682,087

45,529,494,349

234,229,688

221,968,404

)(1,592,010,354

4634567,,6395

جمع
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -95-9سود(زیان) حاصل از فروش حق تقدم
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام حق تقدم

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

200,000

304,000,000

282,625,019

1,608,160

1,520,000

18،956،891

1

ت-ایران تایر

20,000

72,694,905

45,580,000

384,555

363,474

96،166،876

1

ت-گسترش نفت و گاز پارسیان

25,000

41,750,000

77,300,000

220,858

208,750

()14،272،618

119,944,049

418,444,905

405,505,019

2,213,573

2,092,224

8,634,089

119,944,049

ت-ایران خودرو

تعداد

به 9329/99/92

جمع

-15-3سود (زیان) ناشی ازفروش اوراق
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام اوراق

اوراق صكوک اجاره ماهان
(ذماهان)9
اوراق گواهی سپرده بانک انصار
(ذانصا)9
اوراق مشارکت شهرداری شیراز

تعداد

به 9329/99/92

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,080

1,080,000,000

1,079,749,080

835,920

()484،111

)( 1,035,000

935

935,000,000

934,369,737

154,800

574،561

)( 900,000

1,320

1,320,000,000

1,320,915,462

1,021,680

()1،217،159

)( 1,860,000

اوراق مشارکت نفت و گاز پرشیا

3,090

3,113,399,950

3,109,206,373

2,417,083

1،776،525

-

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان )9

4,890

4,890,000,000

4,891,690,140

3,784,860

()4،574،111

)( 2,030,113

واسط مالی فروردین (ذصامید)

5,780

5,780,000,000

5,783,023,480

4,473,720

()7،527،911

)( 1,309,072

(مشیر)
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
جمع

17,118,399,950

17,118,954,272

12,688,063

)(13,242,385

 -9,سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

16-1

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

)(494,857,551

)( 317,383,292
)( 14,965,623

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

جمع

16-9

3,179,248

)(7,134,186

)(491,678,302

)( 339,483,101
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)( 7,134,186

صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
16-9سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام شرکت

تعداد

9329/99/92

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

سود(زیان)تحقق
نیافته
ریال

سود(زیان) تحقق نیافته
ریال

ارتباطات سیار ایران

56111

95469956111

95962,56177

815,800

7796175

,43614,

1

ایران خودرو

4116111

9699464116111

9612967276391

5,895,179

565796111

9169356599

(),361996,39

بانک پاسارگاد

9116111

35364116111

392652461,9

1,869,489

967,76111

9169,26492

1

بانک صادرات ایران

1

1

1

1

1

1

()326,7,6,,9

بانک کار آفرین

9116111

9336,116111

94565,767,5

1,236,805

969,26111

()9469236521

1

بانک ملت

4756111

9619561756111

961936,1969,3

5,369,750

561756375

()92697969,,

1

سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان

9516111

99469516111

9536,,1623,

1,186,285

969996951

()39679,6473

1

سرمایه گذاری دارویی تامین

1

1

1

1

1

1

()426,976317

سرمایه گذاری ساختمان ایران

1

1

1

1

1

1

()9964246599

سرمایه گذاری غدیر

1

1

1

1

1

1

(),16,446,93

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

9516111

93961516111

37265336712

1,227,547

969,16951

()9426,79651,

1

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

1

1

1

1

1

1

46795654,

سیمان تهران

9116111

9,962116111

9,963316549

1,385,454

963126511

()369956425

1

سیمان کارون

516111

95967116111

95461996214

1,331,496

9695,6511

()462996211

1

صنایع شیمیایی خلیج فارس

1

1

1

1

1

1

()7,69516,,7

فوالد مبارکه اصفهان

4116111

7,,61116111

772619465,3

4,062,723

36,416111

()9,6297631,

1

کارخانجات سیمان صوفیان

316111

99,64316111

93969346931

679,398

,496951

()46195677,

1

لیزینگ خودرو غدیر

3116111

73967116111

71365256595

3,870,696

36,5,6511

9165756972

1

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران

9916111

,9765916111

2,963436919

4,377,584

469376,11

()9,9633,63,,

1

همكاران سیستم

9416111

5,969116111

,24659469,3

2,872,334

96,916511

()93,61276127

1

,6,5,65416111

769,962946399

36,180,539

3469296711

()4246,576559

()39763,36929

جمع
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121

 9,-9سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق مشارکت

سال مالی منتهی به 9323/99/92
تعداد

سال مالی منتهی به 9329/99/92

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان) تحقق نیافته

سود(زیان) تحقق نیافته

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

لیزینگ رایان سایپا

940

940,376,000

940,682,440

727,851

نام اوراق

()961346929

0

نفت و گاز پرشیا

3,010

3,035,271,960

3,028,709,120

2,349,300

4,213,540

0

اوراق صكوک اجاره ماهان (ذماهان)9

1

1

1

1

0

)( 1,035,000

اوراق مشارکت شهرداری شیراز (مشیر)

1

1

1

1

0

)( 900,000

واسط مالی اردیبهشت (ذماهان )9

1

1

1

1

0

)( 1,860,000

واسط مالی فروردین (ذصامید)

1

1

1

1

0

)( 2,030,113

اوراق گواهی سپرده بانک انصار

1

1

1

1

0

)( 1,309,072

3,975,647,960

3,969,391,560

3,077,152

3,179,248

)( 7,134,186

جمع

94

صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -97سود سهام
سال مالی منتهی به 9329/99/92

سال مالی منتهی به 9323/99/92
تاریخ تشكیل

تعداد سهام متعلقه

سود متعلق

جمع درآمد سود

مجمع

در زمان مجمع

به هر سهم

سهام

ریال

ریال

ریال

مخابرات ايران

29

1121/19/18

111،111

514

111،411،111

1

111،411،111

رايان سايپا

29

1121/15/14

911،111

171

75،111،111

1

75،111،111

-

ايران ترانسفو

29

1121/15/96

911،111

941

41،111،111

()15،991

52،264،777

-

بانک ملت

29

1121/15/11

111،111

111

22،111،111

1

22،111،111

-

گسترش نفت وگاز پارسيان

21

1129/19/11

-

-

5،291

1

5،291

148,944,247

گسترش نفت وگاز پارسيان

21

1393/10/30

25.000

1.500

17،411،111

1

17،411،111

-

سرمايه گذاري گروه صنايع
بهشهر ايران

21

1393/12/25

150.000

500

74،111،111

()11،696،119

65،171،828

-

شركت پااليش نفت بندرعباس

-

-

-

-

-

-

-

90,000,000

شركت سرمايه گذاري خوارزمي

-

-

-

-

-

-

-

47,188,106

شركت سرمايه گذاري غدير

-

-

-

-

-

-

-

108,148,148

-

-

-

-

-

-

-

8,030,000

-

-

-

-

-

-

-

75,000,000

466,004,923

)(10,660,325

455,344,598

477,310,501

نام سهم

شركت صنايع شيميايي خليﺞ
فارس
سرمايه گذاري نفت و گاز
پتروشيمي تامين
جمع

سال مالی

96

هزینه تنزیل

خالص درآمد سودسهام

خالص درآمد سودسهام

ریال

ریال

-

صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -9,سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

سال مالی منتهی به
یادداشت
سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
سود اوراق اجاره
سود سپرده و گواهی سپرده بانكی

سال مالی منتهی به 9329/99/92

9323/99/92

18-1
18-2
18-3

جمع

117،558،179

548,702,281

751،682،918

193,368,414

21،815،581

196,640,287

279624967,3

938,710,982

-9,-9سود اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام اوراق
اوراق مشاركت نفت و گاز پرشيا
اوراق مشاركت شهرداري شيراز(مشير)

تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

9329/99/92
نرخ سود

مبلغ سود

سود خالص

سود خالص

ريال

درصد

ريال

ريال

ريال

1393/11/18

1397/01/23

3,010,000,000

91

116،918،149

116،918،149

-

1392/01/05

1125/19/11

-

91

11،912،791

11،912،791

121،168،515

137,448,072

137,448,072

92363,,6494

جمع
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -9,-9سود اوراق اجاره
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به 9323/99/92
نام اوراق
اوراق صكوك اجاره ماهان(ذماهان)1
اوراق واسط مالي ارديبهشت(ذماهان)9
اوراق واسط مالي فروردين

تاریخ سرمایه
گذاری

تاریخ سررسید

9329/99/92

مبلغ اسمی

نرخ سود

مبلغ سود

سود خالص

سود خالص

ريال

درصد

ريال

ريال

ريال

1391/08/24

1121/19/91

-

91

154،545،262

154،545،262

122،262،861

1391/07/01

1125/16/11

-

91

194،118،881

194،118،881

111،781،484

1391/11/02

1125/14/94

-

91

جمع

971،914،146

971،914،146

915،241،816

7436,,2691,

7436,,2691,

548,702,281

 -18-3سود سپرده و گواهی سپرده
سال مالی منتهی

سال مالی منتهی به 9323/99/92
تاریخ سرمایه

مبلغ سود

هزینه تنزیل

سود خالص

سود خالص

درصد

ريال

ريال

ريال

ريال

سپرده كوتاه مدت نزد بانک ايران زمين

شروع فعاليت

ندارد

7

54,218,255

)(2

54,218,253

28,065,663

سپرده كوتاه مدت نزد بانک اقتصاد نوين

1121/19/16

ندارد

11

216,233

)(944

215,289

-

اوراق گواهي سپرده بانک انصار

1121/19/12

1393/02/09

20

18,043,831

-

18,043,831

168,574,624

اوراق ليزينگ رايان سايپا

1393/11/25

1395/12/24

99

-

-

18،197،111

-

90,805,429

)(946

90,804,483

196,640,287

گذاری

جمع

تاریخ سررسید

نرخ

به 9329/99/92

سود
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
 -92هزینه کارمزد ارکان
هزينه كارمزد اركان به شرح زيراست :
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323/99/92

9329/99/92

ریال

ریال

مدير
ضامن
متولي

151,081,377
63,361,326
170,221,002

132,007,077
150,622,735
58,129,469

حسابرس

45,442,399

43,974,546

جمع

430,106,104

384,733,827

 -91سایر هزینهها
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323/99/92

9329/99/92

ريال

ريال

هزينه تصفيه

13,745,740

17,419,434

هزينه كارمزد بانكي
هزينه تأسيس
هزينه مجامع
هزينه هاي نرم افزار

747,000
20,000,000
274,455
204,798,787

506,000
569,037
7,786,478
120,000,000

239,565,982

146,280,949

جمع
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121

 -99تعدیالت ناشی از صدور و ابطال
سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

9323/99/92

9329/99/92

ريال

ريال

416،426،265

()791،141،664

51,652,62,4

()79163516,,5

تعديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال
واحدهاي سرمايه گذاري

جمع
 -99سایر درآمد ها

ساير درآمد ها ،شامل درآمد ناشي از تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمي درآمد سود سهام ،اوراق بهادار با درآمد ثابت
يا علي الحساب و سود سپرده هاي بانكي است كه در سال هاي قبل طي يادداشت هاي  16 ،14و  18از درآمد اوراق بهادار
كسر شده است و طي سال مالي جاري تحقق يافته است  .جزئيات به شرح زير است :
سال مالی منتهی به
9323/99/92

سود سهام
سود سپرده
سود اوراق مشاركت
ساير

ريال

ريال

18،168،658

58،677،419

5 ,35,,

9،149

0

278،855

5,3,

4،918

355,3,5 ,3

جمع

سال مالی منتهی به 9329/99/92

426,,3629,

 -93تعهدات و بدهیهای احتمالی
در تاريخ صورت خالص داراييها صندوق هيچ گونه بدهي احتمالي ندارد.
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
یادداشت های همراه صورتهای مالی
دوره مالی یک ساله منتهی به 92اسفند ماه 3121
-94سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
9323/99/92
اشخاص وابسته

نوع وابستگی

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي
شركت كارگزاري آبان

نوع واحد های

تعداد واحدهای

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

9329/99/92
درصدتملک

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

مدير

ممتاز

211

21

211

موسس

ممتاز

111

11

111

 -95معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
9329/99/92

9323/99/92
طرف معامله

نوع وابستگی

موضوع معامله

شركت كارگزاري
سهم آشنا

كارگزار

خريد و فروش سهام ،حق
تقدم خريد سهام و اوراق
اجاره

شركت كارگزاري
حافظ

كارگزار

خريد و فروش سهام ،حق
تقدم خريد سهام و اوراق
اجاره

15,492,651,801

شركت كارگزاري
برهان سهند

كارگزار

خريد و فروش سهام ،حق
تقدم خريد سهام و اوراق
اجاره

84,826,323,326

ارزش معامله

35,576,654,986

تاریخ معامله

طي سال مالي

مانده طلب

مانده طلب ریال

ریال
61,084,797

طي سال مالي

0

طي سال مالي

0

0

0

9,945,971

 -9,رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تصويب صورت هاي مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورت هاي مالي و يا
افشا در يادداشت هاي همراه نبوده  ،وجود نداشته است.
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