گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به/2129/3931
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
صورت خالص داراییها
در تاریخ  92اسفند ماه 4921

/2129/3931

/2129/3931

ریال

ریال

سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

,327531,531,7

,3,6630,,3,66

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1301,365,3066

2003000

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت

1306236763012

23062365035,5

52,32103205

11236563,07

0

,230623,6,

سایر داراییها

216366,3,,,

210315,3265

موجودی نقد

20636703000

1636263725

جمع داراییها

213020320635,6

22370530,,35,2

داراییها:

حسابهای دریافتنی
جاری کارگزاران

بدهیها
بدهی به ارکان صندوق

25232,230,0

22,3517301,

جاری کارگزاران

2,132273,06

0

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

2023,,532,0

7,362,3620

جمع بدهیها

,2531763626

26532,6367,

22371532,63,10

223226356,3,76

1306,3052

23,5,3616

خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای سال مالی منتهی به 92اسفند ماه 4921

/212 9/3931

/212 9/3931

ریال

ریال

,1132,23062
2523,,5361,
,253,,73,,2
,623005350,
2236163666

)(2356,3,263,50
)(2623,,63701
25537223566
6,236223,,7
7635753152

درآمدها :
سود(زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سایر درآمد ها

)(,1232,5377,

135263216366,

جمع درآمدها
هزینهها :
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینهها

)(2723215322,
)(16,351,3566

))270320,3202
))17635,53661

جمع هزینهها

)(,2,36523,05

,,63,,1306,

2360032,,3161

سود (زیان) خالص

()23162322,3217

بازده میانگین سرمایهگذاری/

2,9621

()%//

بازده سرمایهگذاری پایان سال3

69,,1

)(,90,1

/212 9/3931

/212 9/3931
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری اول سال
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده
تغییرات ناشی از عملکرد*
سود خالص
تعدیالت

,3716
)( 600
0
0
0

223226356,3,76
)(60030003000
0
0
2360032,,3161
(),62360,3100

,3222
13606
)(13,62
-

223,1036263612
1360630003000
)(13,6230003000
,5311631,,
)(23162322,3217
50,356,36,2

خالص داراییها(واحدهای سرمایهگذاری) پایان سال

53216

22371532,63,10

,3716

223226356,3,76

1بازده میانگین سرمایهگذاری =

سود خالص

میانگین موزون)ریال( وجوه استفاده شده

2بازده سرمایهگذاری پایان سال =

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

سود)زیان(خالص
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 4921

ترکیب دارایی به تفکیک صنعت
%1
بانكها و موسسات اعتباري

%6

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

%7

%22

سيمان ،آهك و گچ

%7

ساير واسطه گريهاي مالي
فلزات اساسي

%8

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
مواد و محصوالت دارويي

%17
%8

محصوالت شيميايي
حمل ونقل ،انبارداري و ارتباطات

%14

خودرو و ساخت قطعات
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%10

صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان اندیش
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 4921

ترکیب دارایی
نقد و بانک

%18

حساب های دريافتنی تجاری

مخارج انتقالي به دوره هاي آتي

%1

%17

%5

سهم بر اساس ناشر

ارزش اوراق مشارکت

%59
ارزش اوراق گواهی سپرده
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صندوق سرمایهگذاری آرمان اندیش
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 4921
گزارش  NAVصدور و ابطال برای سال مالی منتهی به 2762/21/16
2,500,000

2,000,000

1,500,000
صدورNAV

1,000,000

ابطالNAV
500,000

0
1394/12/29
1394/12/15
1394/12/01
1394/11/15
1394/11/01
1394/10/15
1394/10/01
1394/09/15
1394/09/01
1394/08/15
1394/08/01
1394/07/15
1394/07/01
1394/06/15
1394/06/01
1394/05/15
1394/05/01
1394/04/15
1394/04/01
1394/03/15
1394/03/01
1394/02/15
1394/02/01
1394/01/15
1394/01/01

جدول فعالیت صندوق:
فعالیت های صندوق در دوره  /21291/91/تا /2129/3931
 NAVصدور در تاریخ 2762/02/02

23,,23726

 NAVصدور در تاریخ 2762/21/16

1320,3,57

کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 2762/21/16

22371532,63,10

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ2762/06/16

53216

تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال

0

تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال

600

بازده میانگین سرمایه گذاری

2,9621

بازده سرمایه گذاری پایان سال

69,,1
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