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صندوق سرمايهگذاري مشترک شاخصی کارآفرين
صورتهاي مالی سه ماهه
منتهی به  12خرداد ماه سال 2315
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یادداشت

2031/30/12

2031/21/12

ریال

ریال

دارایی ها:
سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم

1

6,8,2182328117

,3833382178170

سرمايهگذاري در سپرده هاي بانکی

7

7833181728121

683168,728171

حسابهاي دريافتنی

6

08111866081,7

0827781128316

ساير دارايیها

,

11681108231

-

موجودي نقد

3

1383338333

1383338333

,,801286138127

32810181138311

جمع دارايیها
بدهی ها
بدهی به ارکان صندوق

23

0,386008313

10187118,02

جاري کارگزاران

22

,1,81138,17

-

ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير

21

,128726811,

1038316831,

183338,328131

36287638613

,78103831,8321

33817181738131

جمع بدهیها
31

خالص داراییها

181178373

خالص دارايیهاي هر واحد سرمايهگذاري

یادداشتهای توضیحی همراه 8جزء الینفك صورتهای مالی است.

2

181728313

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
2
دوره میانی سه ماهه

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

ریال

ریال

ریال

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

31

1118,118,1,

)(12381238111

,3286318632

سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

31

)(7803283138321

)(1813387378710

1871283168016

سود سهام

31

181668,668736

181718,7281,1

3803081108061

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

31

20382138212

12180018301

2803686718321

ساير درآمدها

31

118,008627

0,83138113

1180318373

)(0871181778130

)(0823283328331

21801380708027

یادداشت

درآمد ها:

جمع
هزینه ها:
هزينه کارمزد ارکان

31

06382318613

0118,3781,0

2817,863,8,23

ساير هزينه ها

02

,1817,8200

7181328316

17181138336

جمع هزینه ها

11180618,71

0,681368703

28100831,8,36

سود (ریان)خالص

)(183,387038111

)(0816382338101

218,2781318133

3

-19134

بازده میانگین سرمايه گذاري

0

-19734

-19604

بازده سرمايه گذاري پايان سال

139314

-19,04

219134

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
يادداشت

2031/30/12

سال مالی منتهی به 2031/21/12

تعداد

ريال

تعداد

ريال

تعداد

ريال

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايه گذاري) اول سال

112010

12201021112011

112111

11211121132111

112111

11211121132111

واحد هاي سرمايه گذاري صادر شده طی دوره

012

01222222222

001

00122222222

111

11122222222

واحد هاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره

)(031

)(03122222222

)(001

)(00122222222

)(110

)(11022222222

سود \زيان)خالص دوره

-

)(1221221112111

-

)(1211123112111

-

30213121212121

-

0122312310

-

1220012111

-

121112311

018110

,78103831,8321

01806,

61831380738,16

018101

33817181738131

03

تعديالت
خالص دارايی هاي(واحدهاي سرمايه گذاري) پايان دوره

يادداشتهاي توضیحی همراه 2جزء الينفك صورتهاي مالی می باشد.

بازده میانگین سرمايهگذاري =

سود خالص
میانگین موزون وجوه استفاده شده

 0بازده سرمايهگذاري پايان دوره=

تعديالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
خالص دارايیهاي پايان سال

3

سود)زيان(خالص

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
 -2اطالعات کلی صندوق

-2-2

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمايه گذاري مشترك شاخصی کارآفرين که صندوقی با سرمايه باز در اندازه (بزرگ) محسوب می شود  2در
تاريخ 3111/30/03تحت شماره  01301نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاري و تحت شماره  32111نزد سازمان
بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است  .هدف از تشکیل اين صندوق  2جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و
تشکیل سبدي از دارايی هاي مالی و مديريت اين سبد است .با توجه به پذيرش ريسك مورد قبول  2تالش می شود
بیشترين بازدهی ممکن نصیب سرمايه گذاران گردد .براي نیل به اين هدف  2صندوق در سهام 8حق تقدم خرید سهام

شرکتهای پذیرفته شده در بورس و بازار اول و دوم فرابورس  8اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايهگذاري مینمايد .مدت
فعالیت صندوق طبق مصوبات مجمع مورخ3111 /21/21براي سه سال ديگر تمديد شده است وبه تائید سازمان بورس واوراق

بهادار نیز رسیده است .مرکز اصلی صندوق در تهران به نشانی تهران خیابان آفريقا – بلوار صبا پالك  1واقع شده است.
صندوق فعال فاقد شعبه می باشد
-2-1

اطالع رسانی

کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمايه گذاري مشترك امین کارآفرين مطاابق باا مااده  11اساسانامه درتارنمااي
صندوق سرمايهگذاري به آدرس  http://www.karafarinindexfund.comدرج گرديده است.
-1

ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمايه گذاري مشترك امین کارآفرين که از اين به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زير تشکیل شده است:

 -1-2مجمع صندوق 2از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز
به شرطی که حداقل  1درصد از کل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند 2از حق رأي در مجمع برخوردارند.
در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتازي که داراي حق رأي بوده شامل اشخاص زير است:
تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملك

تحت تملك

3

شرکت کارگزاری بانك سامان

28333

23

0

بانك کارافرین

38333

33

238333

233

رديف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

جمع
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صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

 -1-1مدیر صندوق : 8شرکت کارگزاري بانك کارآفرين است که در تاريخ  3111/21/21با شماره ثبت  1111نزد مرجع
ثبت شرکت هاي شهرستان اردبیل به ثبت رسیده است.نشانی مدير عبارت است از تهران  2خیابان آفريقا 2بلوار صبا2
پالك 1
 -1-0متولی صندوق : 8موسسه حسابرسی فريوران است که در تاريخ  3111/21/01با شماره ثبت  1121نزد مرجع
ثبت شرکت هاي شهر تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران 2شهرك غرب بلوار خوردين 2خ
توحید 2پ  2 3طبقه .1
 -1-1ضامن  8شرکت بانك کارآفرين است که در تاريخ  3111/21/31با شماره ثبت  11/11311نزد مرجع ثبت شرکت
هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی ضامن عبارتست از تهران  2خیابان ولیعصر  2خیابان ناهید شماره11
 -1-1حسابرس صندوق 8موسسه حسابرسی رهبین است که در تاريخ  3113/23/01به شماره ثبت  1111نزد مرجع
ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی حسابرس عبارتست از تهران  2خیابان سهروردي شمالی2
خیابان خرمشهر 2خیابان شهید عربعلی(نوبخت) 2پالك 3واحد1
 -0مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان دورة مالی تهیه شده است.
 -1خالصه اهم رویههای حسابداری
 -2-1سرمایهگذاریها
سرمايهگذاري در اوراق بهادار شامل ساهام و سااير اناواع اوراق بهاادار در هنگاام تحصایل باه بهااي تماام شاده ثبات و در
اندازهگیريهاي بعدي باه خاالص ارزش فاروش طباق دساتورالعمل " نحاوة تعیاین قیمات خرياد و فاروش اوراق بهاادار در
صندوقهاي سرمايهگذاري" مصوب  3111/33/12هیأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگیري میشود.
 -1-2-2سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمايهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی يا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پايان روز يا
قیمت تعديل شده سهم 2منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ باتوجه به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خريد و
فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايهگذاري مدير صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش
سهم در پايان روز را به میزان حداکثر  02درصد افزايش يا کاهش دهد و قیمت تعديل شده را مبناي محاسبۀ خالص ارزش
فروش قرار دهد.
 -1-2-1سرمایهگذاری 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.
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یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
 -1-2-0سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش فروش
اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق با ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن تعیین می شود..
 -1-1درآمد حاصل از سرمایهگذاریها:
 -1-1-2سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصويب ساود توساط مجماع عماومی صااحبان ساهام
شرکتهاي سرمايه پذير شناسايی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمايهگذاري به ارزش فعلی محاسابه و در
حسابها منعکس می گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده 2مبلغ سود دريافتنی با توجه باه
برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شرکت سرمايه پذير و حداکثر ظرف مدت  1ماه با استفاده از نارخ ساود علای الحسااب
ساالنه آخرين اوراق مشارکت دولتی به عالوه  1درصد تنزيل میشود .تفاوت بین ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی باا گذشات
زمان به حساب ساير درآمدها منظور میشود.
 -1-1-1سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت
يا علی الحساب 2سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجاه باه ماناده اصال سارمايهگاذاري شناساايی
می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترين مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علایالحسااب
محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب 2سپرده و گواهیهااي ساپرده باانکی باا
استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تاا دريافات ساود باا هماان نارخ قبلای تنزيال شاده و در
حسابهاي صندوق سرمايهگذاري منعکس میشود.
 -1-0محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمايهگذاري به صورت روزانه به شرح جدول زير محاسبه و در حسابها ثبت میشود.
شرح نحوه محاسبه هزينه

عنوان هزينه

ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تملك صندوق بعالوه 3/1درصد از ارزش روزانه اوراق
کارمزد مدیر

بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق موضوع بند1-1-0امیدنامه و  23درصد از ما به التفاوت
روزانه سود عالی الحساب دریافتنی ناشی از سپرده گذاری در بانکها یا موسسات مالی اعتبااری
نسبت به باالترین سود علی الحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح حساب

کارمزد متولی

ساالنه  3/2درصد از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق

کارمزد ضامن

ساالنه  3/1درصد از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملك صندوق

حق الزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ  63میلیون ریال

حق والزحمه وکارمزد تصفیه صندوق

معادل3/0درصد از ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره تصفیه می باشد

هزینه دسترسای باه نارم افزار8تارنماا8و خادمات

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق 8نصب وره اندازی تارنما وهزیناه پشاتیبانی آنهاا سااالنه

پشتیبانی آنها

تاسقف073میلیون ریال یا تصویب مجمع
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یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
 -1-1بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1ماده  11اساسنامه 2کارمزد مدير 2متولی 2ضامن هر سه ماه يك بار تا سقف  12درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.
 -1-1مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دريافتی از بانك ها  2موسسات مالی اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر
میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی میشود.
 -1-7تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اين تعديالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري ايجاد میشود .براي محاسبۀ
قیمت صدور واحدهاي سرمايهگذاري کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارايی مالی به ارزش خريد دارايیهاي مالی اضافه
میشود .همچنین براي محاسبه قیمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش دارايیهاي
مالی صندوق سرمايهگذاري کسر میگردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  31اساسنامه صندوق ارزش روز دارايیهاي صندوق
برابر با قیمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري است 2به دلیل آنکه دارايیهاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیري و
ارائه می شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري تحت عنوان تعديالت ناشی از قیمت صدور و ابطال
منعکس میشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
سرمايهگذاريدرسهاموحقتقدم


-5

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم شرکت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به تفکیك صنعت به شرح زير است:
2031/21/12

2031/30/12
درصد به کل دارایی ها

درصد به کل دارایی ها

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

07080618317

1,183178663

3902

استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف

1,183178663

16186708133

3902

116861681339,2

3916

سایر واسطه گریهای مالی

11686168132

17,86608363

3910

1318,018363933

3917

واسطه گری های مالی و پولی

2782328,31

2,83178211

3931

133833281,1

1368,618370

انبوه سازی امالک و مستغالت

761873,8262

72,81038036

3963

72686118160933

73283018111911

3977

سرمایه گذاریها

1801181618137

2833081008171

1917

2831381018701

2837681318130

2931

سیمان 8آهك و گچ

2811,81368101

2811383038273

2970

2801286708103933

2821781218,11903

2926

عرضه برق 9گاز 9بخار و آب گرم

181318,,182,1

18211871,8117

1962

2803087338,73

2813383228733

2917

رایانه و فعالیت های وابسته به آن

28,1180,18132

287138360811,

29,6

2811,87318023

28,1180,18132

2961

خدمات فنی و مهندسی

18112813081,1

1813783108133

1961

183118321817,933

18112813081,1960

1933

حمل و نقل آبی

18676812280,3

186238313801,

093,

28173811,8301

1867681228063966

1971

مواد و محصوالت دارویی

0811387,68600

082,181378316

0972

2831081318321

18,3281738333

0930

استخراج کانه های فلزی

081,181628377

082,18360877,

0972

180068,718273933

0810181008167931

0936

خودرو و ساخت قطعات

1831383718362

18,6,81718,23

1911

0823183,08326

1831383718361

0911

فراورده های نفتی 8کك و سوخت هسته ای

1812680118111

186078,668171

1907

3832,87138011

181,68,6,8111

1910

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

781328,718311

1816081128312

1936

68301811,8321

7803081378333

19,3

فلزات اساسی

1832287,38,7,

18133803,810,

7911

7811087228137

7877287,18031

7932

مخابرات

6803383168611

7833182118111

6931

780208131817,

6803383168612

6903

بانکها و موسسات اعتباری

2383,282108371

23831,831,8771

22903

3860182,7836,

2283128313860,

,923

محصوالت شیمیایی

13871381318301

23817,82318611

129,1

2,870182168131

23860182218212

2193,

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

-

-

3933

72380738031933

31,80338716931

2931

,1822782118212

6,8,2182328117

,3911

6682338,768722

,3833382178170

76921

8

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
-6

سرمايهگذاريدرسپردهبانكي

2031/30/12
نرخ سود

2031/21/12
درصد از کل دارایی ها

مبلغ

مبلغ

ريال

کوتاه مدت-2122212132121-کارآفرين

%32

درصد از کل دارایی ها

ريال

1222120132030

1911

1221121132111

1911

1222120132030

6933

683168,728171

6961
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حسابهايدريافتني


حسابهاي دريافتنی بابت سودهاي دريافتی سپردهها میباشد که به شرح زير میباشد:
2031/30/12
حسابهای دیافتنی:

تنزیل نشده

نرخ تنزیل

هزینه تنزیل

تنزیل شده

تنزیل شده

ريال

درصد

ريال

ريال

ريال

سود دريافتنی سپرده هاي بانکی

1221132201

%32

سود سهام دريافتنی

1211120112211

%01

()112130

3121112121922

1221212331

()30321112100

0806687018213

-8

2031/21/12

1200121112113

08111866081,7

()2128,728101

1231221112103922
0827781128316

سايردارايیها
2031/30/12

مخارج نرم افزار

-9

مانده ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک دوره

مانده در پایان دوره

ريال

ريال

ريال

ريال

-

12221132111

()1123012111

00121012310922

-

03387128361

()60821,86,0

00121012310922

موجودينقد

موجودي نقد در تاريخ ترازنامه به شرح زير است:

جاري-2322212121121-کارآفرين

2031/30/12

2031/21/12

ريال

ريال

1383338333

1383338333

1383338333

1383338333

9

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-01

بدهيبهارکانصندوق

بدهی به ارکان صندوق به شرح زير است :
2031/30/12

2031/21/12

ريال

ريال

مدير

00121012113

01121132111

ضامن

32121132111

33021122112

متولی

0121112112

0121122230

حسابرس

3121212011

1021132111

مدير ثبت

3221012313

3221312313

0,386008313

10187118,02

-00

جاريکارگزاران
2031/30/12

شرکت کارگزاري بانك کارآفرين(سهام)

-01

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ريال

ريال

ريال

ريال

-

1213121112111

()1211121112111

11121112111

-

1213121112111

()1211121112111

11121112111

سايرحسابهايپرداختنيوذخاير


ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير به شرح زير است:

ذخیره تصفیه
وجوه واريزي نامشخص
مالیاتهاي تکلیفی پرداختنی
بدهی بابت تاسیس ونگهداري صندوق

2031/30/12

2031/21/12

ريال

ريال

11121112010

01221132101
02112
0232101
01123132131

01021132311
02112

,128726811,

1038316831,

-
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صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-01

خالصداراييها


خالص داراييها به تفكيك واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير است:
2031/21/12

2031/30/12
واحدهاي سرمايه گذاري عادي
واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز

تعداد
012011
322222

ريال
13211221112111
01211221112111

تعداد
012010
322222

ريال
11211122112111
01213121112101

جمع

018110

,78103831,8321

018101

33817181738131





00

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
-01

سود(زيان)فروشاوراقبهادار
سود وزيان اوراق بهادار به شرح زير است:
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

2031/30/12

2031/30/12

2031/21/12

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

یادداشت
سود (زيان) حاصل از فروش سهام

31-3

00021102111

()13121112111

3232122112111

سود (زيان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

31-0

2

()012111

()03320102211

1118,118,1,

()12381238111

,3286318632


-01-0سود(زيان)حاصلازفروشسهاموحقتقدمشرکتهايپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس
سود (زيان) حاصل از فروش سهام و حق تقدم شرکت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به شرح زير می باشد:
دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد
بانك سینا
توسعه صنايع بهشهر
توسعه صنايع سیمان
ريل پردازسیر
سرمايه سبحان
سرمايه گذاري مسکن
سیمان فارس و خوزستان
فوالد خراسان
فوالد خوزستان
ارتباطات سیار

0222222
1212222
3222222
1012222
1122222
0222222
012222
3112223
3112101
-

بهای فروش
ريال
10021222222
3222321112222
33122222222
10121122231
12121112212
01222222222
1022112222
13121112311
01121012131
-

ارزش دفتری

مالیات

کارمزد

ريال
01121112131
11121122101
1121312111
11120112113
12121102111
03121112311
1121112113
11321212113
01321122113

ريال
321212231
121222130
1312101
021212331
021212231
320312122
0002111
121222111
321112123

ريال
321302111
122212111
1122222
021112112
021112111
323122222
0322012
121102101
321112111

-

-

-

02

سود (زیان) فروش
ريال
1121312111
1120112210
1221122131
1323112111
()122112111
3222112321
021122111
()1221112110
1121112011
-

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ريال

ريال

()1112111
-

()1221112021
1021132112
()121022113
0023112011

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ريال

ريال

ريال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
بهای فروش

تعداد

ارزش دفتری

ريال

کارمزد
ريال

ريال

ريال
12121112211
1121112111
1121112111
()1121112111

انفورماتیك
ايران خودرو
بانك انصار
بانك پاسارگاد

-

-

-

-

-

-

021112211
-

بانك پارسیان
بانك تجارت
بانك صادرات
بانك ملت
بهمن ديزل
پتروشیمی جم
پتروشیمی شازند
پتروشیمی شیراز

-

-

-

-

-

-

-

1122112201

-

-

-

-

()0121212111

1121112011
1321112111
31121102111
0321112131
()121102111
3021122111
121102112

-

-

-

-

1021112332
()1221112111
-

31121332120
()3321112111
3021132113
()1112111
1021112112
()01121212311
1021112332
()1322112111
11121212211
()1221112111
01122212111

-

-

-

-

-

021112111

-

-

-

-

-

()1021312131
321112211

داروسازي کاسپین
رايان سايپا
سايپا
سیمان خوزستان
شرکت بیمه اتکايی امین
فوالد مبارکه
فوالد هرمزگان
کالسیمین
گروه توسعه ملی ايران
لیزينگ ايرانیان
مپنا
مسکن پرديس
معادن روي
نفت اصفهان

-

-

03

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
بهای فروش

تعداد

ارزش دفتری

ريال
نفت بندر عباس
نفت بهران
نفت تبريز
نفت و گاز پارسیان

-

جمع

کارمزد
ريال

ريال

مالیات

سود (زیان) فروش

ريال

ريال

-

-

-

-

-

0866381318261

0813,8,038037

23861681,7

2,8,128101

1118,118,1,

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

ريال
()01121122113
()31121112113
-

ريال
()3121112111
()0321112211
()31121112113
30123202111

()12381,78110

2823083078667


-01-1سود(زيان)حاصلازفروشاوراقمشارکت 
دوره میانی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

2031/30/12

2031/21/12

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد
مشارکت گلگهر

-

-

-

-

()012111

()03320102211

-

-

-

-

()108363

()12281118361

04

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
-05

سود(زيان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهادار 

سود (زيان) حاصل از نگهداري سهام واوراق مشارکت به شرح زير می باشد:
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

2031/30/12

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

یادداشت
سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري سهام

31-3

()1212321122131

()1211021102211

0210321112111

سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري اوراق مشارکت

31-0

-

1321112121

-

()7803283138321

()1813387378710

1871283168016

-05-0سود(زيان)تحققنیافتهحاصلازنگهداريسهاموحقتقدم 
سود (زيان) حاصل از نگه داري سهام و حق تقدم شرکت هاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به شرح زير می باشد :
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد

ارتباطات سیار
اقتصاد نوين
انرژي امید تابان هور
انفورماتیك
ايران خودرو
بانك انصار
بانك پاسارگاد
بانك پارسیان
بانك تجارت

3212302
1122111
1122222
112221
1112101
0012112
321102111
1112011
321112031

ارزش بازار
ريال
1202021112112
11123132111
11121222222
3211120312112
3211321112222
11121112112
3210120112121
13221312101
3212021312101

ارزش دفتری
ريال
1211121112113
12121322121
11121112111
3210121112113
0200121112113
12121012112
3211121112111
3221121212112
3211120112113

کارمزد

مالیات

ريال
3121112111
120212133
121112111
121312011
3221112123
122212210
121212213
120112121
121312111

ريال
3122312111
121112121
120102222
121132211
121212111
021112101
123132101
122112111
122302210

05

ريال
()11121112011
()0021332211
()3021112112
()31121302211
()01121122111
()1121112121
()1121112113
()01121012013
()02120112103

ريال
()12121112111
1123112212
1122102111
()1121112310
32121012111
32322002011
()01122112121
1121112111

ريال
11121212211
31122132113
11121112310
13121302313
32322302311
()13121112102
()1121112111
11123112010

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

ريال

ريال

ريال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ريال

ريال

ريال

ريال

بانك سینا

3312113

31122212110

01222322012

1112111

1022211

()1121112231

()121112111

1121112211

بانك صادرات

321112312

3211121112112

3212121132012

121112021

121112101

()31121212313

1121312010

13121112111

بانك کارآفرين

0112331

12021302112

10121102121

120112121

122312111

1122112310

31121112121

31221112211

بانك ملت

322112111

0211121112301

0213121232111

3021112311

3321112113

()31321312111

30121212113

01123132111

پتروشیمی تامین

323132222

0211122112222

0211123132111

3121122111

3021122031

()32121012101

31221112011

31120002121

پتروشیمی خلیج فارس

320122131

1211220132011

1211121112111

1123132101

1123132311

()13121132011

30121112110

11121102112

پتروشیمی پرديس

3112111

3211123012100

3212121312231

120012113

121112111

()1120132110

32021112321

31021112110

پتروشیمی فجر

112112

11121112112

12321112111

121102110

121312111

1021112003

-

32121122221

پتروشیمی جم

0112313

0213121112111

0213321012111

3021112311

3022112012

()3121102111

-

31121112111

پتروشیمی خارك

112111

11121112101

11320312111

122112121

121312100

3121312101

31022112111

()01121112121

پتروشیمی شازند

3122122

11123212122

10021112112

121012111

121122131

1121112121

()1021002113

()1120112111

پتروشیمی شیراز
پتروشیمی کرمانشاه

3102110

13121012111

11321012131

021132112

021132111

()1221322121

3112222

11121122222

11121132111

021132111

021312122

()30321122130

()1122122121
121112311

()1121112121
()3121112311

1112122

0212221122122

0211021112111

3021112130

3022202110

()31123012321

1112211

13121132102

11321212221

120112211

122112311

()31121112123

()1021122210
()0121122011

31121032101
()1121112111

1132211

11221132111

11121112133

121112111

121202121

()3121112101

1312310

03121132111

11121132131

323112121

322112111

()01123122131

()31223212311
-

()01323112101
-

حفاري شمال
دارويی تامین

122222

01121022222

01122112112

321112132

321112322

()120112112

1112101

1203121012101

1201221112111

3122012111

3122112311

()1123122111

رايان سايپا
سايپا

3112111
321112221

11121112111
0221120112211

10121112023
3211121212101

021212110
3221112131

021112011
3221112101

1322312111

سرمايه گذاري امید
سرمايه گذاري غدير

1312113
323312110

3231123102131
0201121122110

3213121112133
0211121112101

123012101
3321012111

سرمايه گذاري مسکن

1112111

11123312111

13321112101

020112113

پتروشیمی مبین
توسعه صنايع سیمان
چادرملو
چادرملو(تقدم)

06

()1121112101
31321112121

()1121012011
11121112111

()0221012331
()01120112111

31321002000
11121132213

121122111
3323112311

()11221312111

()01121112313
()11321102111

()323012103
()11121102311

023122111

()1321122121

3221012112

()1121112111

31121112111
()11321102111

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سرمايه گذاري مسکن الوند

112222

ريال
31221002222

ريال
31321132011

ريال
1112322

ريال
1112332

ريال
0121132111

سرمايه گذاري معادن و فلزات
سیمان فارس و خوزستان

1312111
1112101

11121112110
11121312201

10122112112
11321112111

122312212
122112231

121112111
121112112

()1123032303

سیمان فارس و خوزستان(تقدم)
شرکت سرمايه گذاري خوارزمی

3012121
321122222

1121102111
0223120122222

1122212110
0210021102111

1102112
3221112111

1102111
3222132122

شیمیايی ايران
صندوق بازنشستگی

3122222
1202112

11121222222
12322132212

11021032121
11023112131

123112111
121212111

021102222
121212311

صندوق بازنشستگی(تقدم)
فن آوران

1102101
012113

31121112111
11123122110

31120332131
11221012102

1312111
021122211

1112101
020122121

فوالد خوزستان
فوالد مبارکه

1112111
022122111

10021112111
0211321112312

11021112233
0211021102221

121122031
3121112111

121302111
3021212111

()01121112112

کالسیمین
کشتیرانی ايران

1112111

0211121312011

0211121332112

3121112131

3121112111

()1121102210

()1123112112
12123112011

3212122112111

گروه بهمن
گروه توسعه ملی ايران

1222222
1112111

11121222222
3221220022111

11121112111
3221122112111

121112321
121212111

121132122
121232320

1121112101
()121112111

()1221122110
1121112111

31121112111
()11221112111

گل گهر

1122121

3211023112112

3201023112112

120212131

121322111

1121112113

()01121122130

()11122112121

مپنا
مخابرات

0112111
321132110

0211322112112
1211221112110

0210321212011
0211122302311

3021122311
3121212120

3023112311
3121202111

()3121112111
11121112311

()1121122113
()11121212010

11121112131
11121312311

مخابرات(تقدم)
معادن روي

0122121
-

12320112111
-

11121112121
-

023002123
-

022212101
-

()1121112111

()1220102131

-

ملی مس
نفت اصفهان

320112113
1112111

0221120112131
3211121112120

0201123212111
3213021122311

3221212111
121112310

3220312110
121112111

()03121112110

00321332112
()3213121112311

32122112111
()3201120312111

نفت بندر عباس
نفت بهران

1122222
132111

3213122222222
11220112301

3212321132111
11320132001

122102112
121112301

121112222
123132111

()02122012131
()0121112110

()0221220302111
0121112131

()3211121002213
()30121312321

نفت تبريز

3012222

11121112222

13121112210

021112110

021112112

()31023122101

()11121112111

()11121012211

07

0121112111
021122011
()10121112113
()1021112111
()01121012011
3121112111
()0123112111
1222112110

()01121122110

ريال

ريال
()3121322311

()31021212121
()1121112111

()31122112211
()32121202110

()0121112313

3121112111

()121112121
0323032113

31021112311
30121112121

()32121322110

()31121132011
()12121012111

()31121122111
()0121212011

()11123122110
()1120112111
-

-

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد

نفت سپاهان
نفت و گاز پارسیان
واسپاري ملت.
توسعه صنايع بهشهر
فوالد خراسان
فوالد (تقدم)

ارزش بازار

112312
323212111
312331
-

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ريال

ريال
01123112212
0212121122101
3123112011
-

ريال
11121112113
0212322212112
3123232111
-

ريال
321112310
3120112111
3232103
-

ريال
321122102
3021132110
112111
-

ريال
()1020112131
()10221112111
021112011
-

ريال
3321112231
01122112131
3122112110
()32120112132
-

120102211
31121112111
11122032101
()1223212110

63870081028331

,1822782118212

11283618622

03,82768211

()7803283138321

()1817180,18317

1871283168016



-05-1سود(زيان)تحققنیافتهحاصلازنگهدارياوراقمشارکت 
دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12
تعداد
اوراق مشارکت گلگهر

-

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

سال مالی منتهی به 2031/21/12

بهای بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان)

سود (زیان)

سود (زیان)

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

-

-

-

-

-

-

-






08

1321112121

-

6286618130

-

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
-06

سودسهام

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

تاريخ تشکیل
مجمع

تعداد سهام
متعلقه در
زمان مجمع

سرمايه گذاري غدير (هلدينگ)
خدمات انفورماتیك

3111/30/30
3111/20/01

323312112
112221

ملی صنايع مس ايران
فوالد مبارکه اصفهان
مديريت سرمايه گذاري امید
شرکت صنايع پتروشیمی کرمانشاه
پتروشیمی شیراز
شرکت ارتباطات سیار ايران

3111/21/01
3111/21/12
3111/20/01
3111/20/31
3111/21/31
3111/23/13

1
1
1312113
3112222
3102110
3212302

پتروشیمی مبین
شرکت سرمايه گذاري خوارزمی
ايران خودرو
بانك اقتصاد نوين
بانك انصار
بانك پارسیان
بانك پاسارگاد
بانك تجارت
بانك سینا
بانك صادرات ايران
بانك کارآفرين
بانك ملت
پااليش نفت اصفهان

3111/20/01
3111/20/01
-

1112122
321122222
-

سود متعلق
به هر سهم
ريال
122
32122

هزينه تنزيل

خالص درآمد سود سهام

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ريال
11121112122
31121332022

ريال
()021132311
()121132111

ريال
11122112101
31221112110

ريال
11021112111
31121112112

ريال
11121102111
31122112222

111

2

111

110

112
111
122
301
12201

32122
11121112111
1321222222
0021122012
11121112222

2
()1121112113
()121112131
()123122111
()3121132111

32122
11123212110
1121312011
3121112113
11121312211

11121132321
01221112111
11121112111

1121112113
11321122211
11121112111
32121222222
01122112122
12121112211

122

11122022222

2

11122022222

-

1121302222

301

00320122222
-

()0121012011
-

31021022113
-

-

121112222
1122312312
1021132112
0123112121
00121112122
3121102322
1121302022
1123312112
1121112112
32121132112
31321112112

12

-

جمع درآمد سود
سهام

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

09

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

تاريخ تشکیل
مجمع

تعداد سهام
متعلقه در
زمان مجمع

سود متعلق
به هر سهم
ريال

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

جمع درآمد سود
سهام

هزينه تنزيل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

پااليش نفت تبريز
پتروشیمی پرديس

-

-

-

-

-

-

-

پتروشیمی خارك
پتروشیمی شازند
پتروشیمی فن آوران
توسعه صنايع بهشهر (هلدينگ)
توسعه معادن روي ايران
س .نفت و گاز و پتروشیمی تامین

-

-

-

-

-

-

-

00121112222

-

-

-

-

-

-

30321112313
011
-

31222222222
1121012122
31021212321
3121112011
11121222222

-

-

-

-

-

-

-

1121222222

-

-

-

-

-

-

-

02320112213

-

-

-

-

-

-

-

01121112011

-

-

-

-

-

-

-

01220132210

-

-

-

-

-

-

-

1121112030

-

-

-

-

-

-

-

01220112122

-

-

-

-

-

-

-

31121112311

-

-

-

-

-

-

-

31122222222

-

-

-

-

-

-

-

1021222222

-

-

-

-

-

-

11021112121
1121312112

11121112212
11123112122
10222222222
1021102131
01221112122
1121012122

سرمايه گذاري توسعه صنايع سیمان
سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (هلدينگ)
سرمايه گذاري دارويی تامین
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگی کشوري (هلدينگ)
سرمايه گذاري مسکن
سنگ آهن گل گهر
سیمان فارس و خوزستان
شرکت پااليش نفت بندر عباس
شرکت حفاري شمال
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
شرکت مخابرات ايران
صنايع پتروشیمی خلیج فارس
صنايع شیمیايی ايران
فوالد خوزستان
کالسیمین

21

322112222
01222112131

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

کشتیرانی جمهوري اسالمی ايران
گروه بهمن
گروه توسعه ملی ايران
لیزينگ ايرانیان
لیزينگ رايان سايپا
مجتمع فوالد خراسان
مديريت پروژه هاي نیروگاهی ايران (مپنا)
معدنی و صنعتی چادر ملو
نفت بهران
نفت سپاهان

تاريخ تشکیل
مجمع

تعداد سهام
متعلقه در
زمان مجمع

-

-

سود متعلق
به هر سهم
ريال
-

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

جمع درآمد سود
سهام

هزينه تنزيل

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

خالص درآمد سود سهام

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

-

-

-

1121012122
0121102111
122312121
-

01123112231
30123322111
1020122222

180318,118,31

()227837681,1

181668,668736

181718,7281,1

3803081108061

20

1121112111
31222222222
12121112102
1122222222
1220112112
1122012131
23080038,33

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-07

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتياعليالحساب

دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

2031/30/12

به 2031/30/12

2031/21/12

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ريال

ريال

ريال

اوراق مشارکت و اجاره

31-3

2

31021022113

3201121112310

سود سپرده هاي بانکی

31-0

31223022313

0321312111

31221112110

20382138212

12180018301

2803686718321

یادداشت

-07-0سوداوراقمشارکت 
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

2031/30/12

2031/30/12

2031/21/12

نرخ سود

سود خالص

سود خالص

سود خالص

اوراق مشارکت :

درصد

ريال

ريال

ريال

اوراق مشارکت گلگهر  1ماهه

%02

-

31021022113

مشارکت نفت فصلی سه ماهه  02درصد

-

-

-

اوراق اجاره :

-

-

-

اجاره امید سه ماهه  02درصد

-

-

-

اجاره رايتل ماهانه  02درصد

-

-

-

-

23183138712

3201121112310

28176806,8211



-07-1سودسپردهبانكي 
دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

2031/30/12

2031/30/12

2031/21/12

سود خالص

سود خالص

سود خالص

ريال

ريال

ريال

نرخ سود
درصد
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت بانك کارآفرين

تفاوت ارزش اسمی و تنزيل شده سود سپرده

%32

31223112211
()112130

0321312111
2

31221012111
()112311

20382138212

12812080,1

20380,78661

22

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-08

سايردرآمدها

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
 16و  11-2از درآمد هاي فوق الذكر كسر شده و طي سال مالي جاري تحقق يافته است.
دوره میانی سه ماهه منتهی

دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 2031/30/12

به 2031/30/12

2031/21/12

مبلغ

مبلغ

مبلغ

ریال

ریال

ریال

یادداشت

کارمزد ابطال واحدهاي سرمايه گذاري

31-3

-

321112111

321112111

سود سهام دريافتی
سود سپرده دريافتنی

31-0

1121112100

-

1121312312

31-0

112311

-

002110

-

1121102031

-

118,008627

0,83138113

1180318373

ساير درآمدها

 -2,-2مبلغ تعدیل کارمزد کارگزاری مربوط به محاسبه مازا د کارمزد کارگزاری بوده که با توجه به دستورالعمل پیشگیری از معامالت غیرمعمول
صندوقها محاسبه و از کارمزد پرداختنی به کارگزار کسر گردیده است.
 -2,-1سایر در آمدها شامل درآمدهای ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام و سود سپرده بانکی است کاه در ساال
مالی قبل از درآمدهای فوق الذکر کسر شده و طی سال جاری تحقق یافته است.

-09

هزينهکارمزدارکان

هزينه كارمزد اركان به شرح زير مي باشد:
دوره میانی سه ماهه منتهی

سال مالی منتهی به

به 2031/30/12

2031/21/12

مبلغ هزینه

مالیات بر ارزش افزوده

جمع کل هزینه

جمع کل هزینه

جمع کل هزینه

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

مدير

02123112112

3121112123

00121012113

31120022311

11021132111

ضامن

32121132111

-

32121132111

1222202021

11121112111

متولی

0021112231

022302111

0121112112

0322302110

1120102311

حسابرس

3121112111

321112111

3121212011

3121132001

1321312113

01,83338306

1183318731

06382318613

0118,3781,0

2817,863,8,23
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صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031
-11

سايرهزينهها

دوره میانی سه ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 2031/30/12

2031/21/12

مبلغ هزينه

مالیات بر ارزش افزوده

جمع کل هزينه

جمع کل هزينه

جمع کل هزينه

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

دوره میانی سه ماهه منتهی به 2031/30/12

هزينه هاي نرم افزار

1122122112

122112301

1123012111

1021012130

01122212130

هزينه تصفیه

3323112231

322202110

3023112112

022102011

3220212011

هزينه کارمزد بانکی

-

-

-

-

112222

6,8116876,

683138111

,1817,8200

7181328316

17181138336

-10

تعديالت

تعديالت ناشی از صدور و ابطال

دوره میانی سه ماهه منتهی به

دوره میانی سه ماهه منتهی به

2031/30/12

2031/30/12

ريال

ريال

ريال

0122312310

1220012111

121112311

1,832,8261

13811,8631

08,008233



-11

سال مالی منتهی به 2031/21/12

يهاياحتمالي 
تعهداتوبده 

صندوق در پايان دورة مالي هيچگونه تعهدات و بدهي احتمالي ندارد

24

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-11

سرمايهگذاريارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق

2030/21/12

2031/30/12
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدير و اشخاص وابسته
به وي

کارگزاري بانك
کارافرين

مديرو ضامن

مدير و اشخاص وابسته
به وي

کارگزاري بانك
کارافرين

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

بانك کارآفرين

ضامن و مدير
ثبت

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

بانك کارآفرين

ضامن و مدير
ثبت

ممتاز

ضامن و اشخاص وابسته
به وي

شرکت بیمه
کارآفرين

شرکت فرعی
بانك کارآفرين

عادي

12222

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

محسن آدمی

مدير سرمايه
گذاري

عادي

-

-

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

عزت اله صیاد نیا

مدير سرمايه
گذاري

عادي

-

-

عادي

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

مهدي علی بیگی

مدير سرمايه
گذاري

عادي

12

2931

عادي

-

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

سودابه شعبانی
جفرودي

مدير سرمايه
گذاري

عادي

11

2931

عادي

-

-

مدير سرمايه گذاري
واشخاص وابسته به وي

فاطمه پاك نیا

مدير سرمايه
گذاري

عادي

12

2931

عادي

12

2931

132111

11911

132111

11901

جمع

مديرو ضامن

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

ممتاز

32222

0911

عادي

131

3931

عادي

عادي

312111

11911

عادي

312111

12222

01911

ممتاز

12222

01911

31931

عادي

12222

31931

عادي

11

2931

12

2931
-
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درصدتملك

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایهگذاری

سرمایه گذاری

تملك

ممتاز

32222

0911

131

3931
11900

صندوق سرمایهگذاری مشترک شاخصی کارآفرین
یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  12خرداد 2031

-11

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

طرف معامله
شرکت کارگزاري بانك کارآفرين

-15

شرح معامله

نوع
وابستگی
مدير

ارزش معامله

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

11,012,112

تاریخ
معامله
طی دوره

مانده طلب (بدهی) -
ریال
()32211,011,111

صورتخالصداراييها 

رويدادهايبعدازتاريخ

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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