صورتهای مالی
دوره مالی 3ماه و 33روزه منتهی به  33آذر ماه2333

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

مجمع عمومی صندوق سرمايه گذاری آرمان سپهرآيندگان (آسا)
باسالم؛

به پيوست صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسا)مربوط به دوره مالي  3ماه و 33روزه

منتهي به تاريخ 33آذر ماه 1333كه در اجراي مفاد بند  7ماده 45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات
موجود درخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.

شماره صفحه

 صورت خالص داراييها

3

 صورت سود و زيان و گردش خالص داراييها

3

 يادداشتهاي توضيحي:

5
4
4-7
8-35

الف .اطالعات كلي صندوق
ب .مبناي تهيه صورت هاي مالي
پ .خالصه اهم رويههاي حسابداري
ت .يادداشتهاي مربوط به اقالم مندرج در صورتهاي مالي و
ساير اطالعات مالي

اين صورت هاي مالي در چارچوب استانداردهاي حسابداري و با توجه به قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در
رابطه با صندوقهاي سرمايه گذاري تهيه گرديده است .مديريت صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسا) بر اين باور
است كه اين صورت هاي مالي براي ارائه تصويري روشن و منصفانه از وضعيت و عملكرد مالي صندوق  ،در برگيرنده همه
اطالعات مربوط به صندوق ،هماهنگ با واقعيتهاي موجود و اثرات آنها درآينده كه به صورت معقول در موقعيت كنوني
ميتوان پيش بيني نمود ،مي باشد و به نحو درست و به گونه كافي در اين صورت هاي مالي افشاء گرديده اند.
صورت هاي مالي حاضر در تاريخ  1333/13/38به تائيد اركان زير در صندوق رسيده است.
با سپاس

ارکان صندوق
مدير صندوق

متولی صندوق

نماینده مدیر

شخص حقوقی
شركت مشاورسرمايه گذاری آرمان آتی(سهامی خاص)

شركت مشاور سرمايه گذاری نیکی گستر

1

آقای سعید اسالمی بیدگلی

آقای علی رحمانی

امضاء

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

یادداشت

2001/30/03
ریال

داراییها:
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم
سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
حسابهای دریافتنی
سایر حسابهای دریافتنی
سایر داراییها
موجودی نقد
جاری باکارگزاری
جمع داراییها

5

256,111,362,651

6

35,110,131,222

3

230,112,223
13,333,333

0

2,562,611,333

23

55,062,522,602

22

1,222,631,152
100,633,633,032

بدهیها
حساب هاي پرداختني و ذخاير

)(1,160,033,505

سایر حسابهای پرداختنی
جمع بدهیها

21

خالص داراییها

20

)(2,062,253,333
)(23,601,113,505

خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری

121,035,030,206
11،853

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

33،883،,33

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدائيناپذير صورتهاي مالي ميباشد.

3

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورت سود وزیان
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
دوره مالی  3ماه و  33روزه
منتهی به 2333/33/33

یادداشت

درآمدها :
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

21

33،753،333،738

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
سایر سپرده و گواهی بانکی

25
26
23
22

,،458،,37،785

ریال

,37،333،773
5،731،337،,43
7،833،,78،8,3
53،538،3,3،8,4

جمع درآمدها
هزینهها :
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینهها
جمع هزینهها
سود (زیان) خالص
2
بازده میانگین سرمایهگذاری
1
بازده سرمایهگذاری پایان سال

20
13

3،344،473،333
134،333،335
3،543،3,4،337
57،357،133،8,8
%31.33
%14.,3

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به 2333/33/33
يادداشت

تعداد واحد سرمايه گذاري

1،333،333
34،583،,33
3،,33،333
-

واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صادر شده طي دوره
واحدهاي سرمايه گذاري عادي صادر شده طي دوره
واحدهاي سرمايه گذاري عادي ابطال شده طي دوره
سود خالص

31

تعديالت

33،883،,33

خالص دارايی ها (واحد های سرمايه گذاری) در پايان دوره

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدائيناپذير صورتهاي مالي مي باشد

 2بازده میانگین سرمایهگذاری =

سود خالص
میانگین موزون ریال وجوه استفاده شده

 1بازده سرمایهگذاری پایان سال =

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

سود زیان خالص

خالص داراییهای پایان سال

3

ريال

13،333،333،333
345،83,،333،333
()3,،333،333،333
57،357،133،8,8
()1,202,311,301
383،374،373،83,
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 -2اطالعات کلی صندوق:

-2-2

تاريخچه صندوق

صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسا)كه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله محسوب مي شود ،در تاريخ
 1333/3,/3,تحت شماره  33533نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ 33/3,/13
تحت شماره 11173نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .هدف از تشكيل اين صندوق ،جمع آوري
سرمايه از سرمايه گذاران و تشكيل سبدي از دارايي هاي مالي و مديريت اين سبد است .با توجه به پذيرش ريسك
مورد قبول ،تالش مي شود بيشترين بازدهي ممكن نصيب سرمايه گذاران گرد .براي نيل به اين هدف ،صندوق درسهام
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 مي نمايد .مدت فعاليت صندوق ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود است .مركز
اصلي صندوق در تهران،خيابان وليعصر  ،پايين تر از پارك ساعي ،برج سپهر ساعي ،طبقه  ،15واحد  1531واقع شده و
صندوق داراي شعبه نمي باشد.

 -2-3اطالعرسانی
كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري آرمان انديش مطابق با ماده 43اساسنامه در تارنماي
صندوق سرمايه گذاري به آدرس www.asaetf.comدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسا)در سپرده هاي بانكي وكليه اوراق كه از اين به بعد صندوق ناميده مي
شود از اركان زير تشكيل شده است:
 3-2مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل مي شود .دارندگان واحدهاي
سرمايه گذاري ممتاز به شرطي كه حداقل  4درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختيار داشته باشند ،از حق رأي در
مجمع برخوردارند .در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده اند شامل
اشخاص زير است:
رديف

نام دارندگان واحد های ممتاز

1

مشاوره سرمايه گذاری آرمان آتی

303,333

3

شركت تامین سرمايه سپهر

033,333

3232%

3

گروه توسعه مالی مهر آيندگان

033,333

323.0%

5

شركت كارگزاری سهم آشنا

333,333

3233%

5

تعداد واحد های ممتاز تحت

درصد واحد های تحت

تملك

تملك
32330%
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 3-3مدير صندوق ,شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) است كه در تاريخ  1383/13/15با شمارة
ثبت  337,33نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است  .نشاني مدير عبارت است از خيابان
وليعصر ،پايين تر از پارك ساعي  ،برج سپهر ساعي ،طبقه  ،15واحد  1531تلفن331-88447477 :
 3-3متولی صندوق ,شركت سرمايه گذاري نيكي گستر(سهامي خاص)است كه در تاريخ 1333/33/11به شماره
ثبت 53473,و شناسه ملي 133334,3333نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني
متولي عبارت است از تهران شهرك غرب،بين بلوارهاي پاكنژاد و فرحزادي،پالك 353طبقه دوم.
 3-.بازارگردان ,بازارگردان صندوق شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص) است كه در تاريخ1333/33/3,با
شماره ثبت  513333وشناسه ملي  13333738333نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است.
نشاني بازارگردان عبارت است از تهران بلوار آفريقا ،نبش آرش غربي ،پالك  ،113ساختمان سپهر آفريقا ،طبقه پنجم.
 3-0حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سخن حق است كه در تاريخ  1381/13/33به
شماره ثبت  15833نزد مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست از
تهران ،ميدان آرژانتين ،اول بزرگراه آفريقا ،پالك  ، 13بلوك ب  ،واحد 3و3

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت هاي مالي صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان سال مالي تهيه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

-.-2

سرمايهگذاریها

سرمايه گذاري در اوراق بهادار (شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و در
اندازه گيري هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در
صندوق هاي سرمايه گذاري " مصوب  138,/11/33هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري مي شود
-.-2-2سرمايه گذاری در سهام شركت های بورسی يا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسي
يا فرابورسي به خالص ارزش فروش منعكس مي شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم ،منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعيين
قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري "مدير صندوق مي تواند در صورت وجود شواهد و ارائه
مستندات كافي ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداكثر  33درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را
مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
-.-2-3سرمايه گذاری در اوراق مشاركت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشاركت در هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي گردد.
4
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 -.-2-3سرمايه گذاری در اوراق مشاركت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی يا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غير بورسي در هر روز مطابق ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين مي شود.

 -.-3درآمد حاصل از سرمايه گذاری ها
 -.-3-2سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام
شركت هاي سرمايه پذير شناسايي مي شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلي
محاسبه و در حساب ها منعكس مي گردد .براي محاسبه ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود
دريافتني با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ
سود علي الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتي به عالوه  4درصد تنزيل مي شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده
و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور مي شود
 -.-3-3سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايي مي شود .همچنين سود سپرده بانكي به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علي الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و
گواهي هاي سپرده بانكي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا دريافت سود با همان
نرخ قبلي تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعكس ميشود.

 -.-3كارمزد اركان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزينه

كارمزد مدير

شرح نحوة محاسبة هزينه
ساالنه  3درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار
( )3.333از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملك صندوق و  13درصد از
مابهالتفاوت روزانهي سود عليالحساب دريافتني ناشي از سپرده گذاري در بانكها يا
مﺆسسات مالي و اعتباري نسبت به باالترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع سپرده
در زمان افتتاح سپرده *.

كارمزد متولي

ساالنه دو در هزار ( )3/333از متوسط روزانة ارزش خالص داراييهاي صندوق كه
حداقل 133و حداكثر 433مليون ريال است*

كارمزد ضامن

ساالنه  1درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق*

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  143ميليون ريال *

كارمزد تصفيه صندوق براي مدير

معادل يك در ده هزار ( )3/331خالص ارزش داراييهاي صندوق مي باشد*.

*

كارمزد مدير و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايي هاي روز كاري قبل بر اساسقيمت هاي پاياني و

سود علي الحساب دريافتني سپرده هاي بانكي در روز قبل محاسبه مي شود .اشخاص ياد شده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق
دريافت نمي كنند.

,
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0 / 001
**به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
n  365

ضربدر خالص ارزش

داراييهاي صندوق در پايان روز قبل در حسابها ،ذخيره ميشود ،n .برابر است با 3يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  3/1درصد 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.

*** هزينه هاي دسترسي به نرم افزار،تارنما،و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي هاي صندوق قابل
پرداخت است و توسط مدير در حساب هاي صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلك يا ذخيره مي شود.
****در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد كاال كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شوند ،الزم است ماليات
بر ارزش افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و همزمان با مخارج ياد شده ،حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت
گردد.

 -.-.بدهی به اركان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  45اساسنامه ،كارمزد مدير ،متولي ،ضامن هر سه ماه يك بار به ميزان  % 33قابل پرداخت
است .باقي مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعكس مي شود.

 -.-0مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالت دريافتي از بانك ها  ،موسسات مالي و اعتباري و خريد اقساطي سهام مخارج تأمين مالي را در
بر مي گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود.

 -.-6تعديالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد مي شود .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 گذاري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالي صندوق سرمايه گذاري كسر مي گردد  .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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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -5سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:
2333/33/33
صنعت

بهاي تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به كل دارايي ها

محصوالت شيميايي

34،734،,38،358

33،,51،334،374

%13.43

شركتهاي چند رشته اي صنعتي
سرمايه گذاريها
استخراج كانه هاي فلزي
فلزات اساسي
واسطه گري هاي مالي
بانكها و موسسات اعتباري
فرابورس

31،717،435،374
33،,84،331،338
13،8,1،445،85,
11،433،433،371
7،334،3,3،743
8،833،,13،173
4،33,،883،,58

33،343،57,،333
33،,47،531،333
11،73,،734،353
13،34,،33,،337
8،733،837،7,,
8،373،31,،7,3
4،3,3،333،113

%11.3,
%7.73
%3.33
%5.11
%3.37
%3.83
%1.83

سيمان ،آهك و گچ

4،314،383،384

5،,17،353،331

%1.47

نفت ،كك و سوخت هسته اي
ساير واسطه گري هاي مالي

4،3,5،413،1,5
5،338،133،383

4،377،544،715
5،14,،783،333

%3.35
%1.53

153،4,3،333،873

14,،333،3,8،,45

%43.337
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
-6

سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
1333/33/33
تغيير ارزش ها

خالص ارزش فروش

تاريخ سر رسيد
اوراق مشاركت داروسازي سينا (مسينا)1

133,/35/33

34،834،333،833

%33

1،17,،,83،137

81،543،333

3,،331،333،337

شركت واسط مالي تير (ذصسكن)

1334/33/17
1334/13/34

18،313،384،833
33،315،433،333

%33
%33

134،347،13,
88،888،888

333،333
33،333،333

18،558،853،33,
33،373،538،888

1،533،83,،311

111،143،333

74،553،573،811

اوراق مشاركت شيراز

ارزش اسمي

جمع

سود متعلقه

نرخ سود

75،143،73,،,33

-7

حسابهای دریافتنی

حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:

2333/33/33
تنزیل
نشده

نرخ تنزیل

تنزیل
شده

تفاوت ارزش اسمی و مبلغ
تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

سود سهام دریافتنی

633,253,333

%15

60,013,103

633,031,333

سود دریافتنی سپردههای بانکی

205,161,360

%3

226,651

205,016,223

جمع

230,021,360

33,360,221

230,112,223

3

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
-8

سایر داراییها

سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع میباشد که تا تاریخ صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی
منتقل میشود .بر اساس ماده  03اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف  5سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری
مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یکسال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ,به طور روزانه مستهلک میشود.

2333/33/33
اضافه شده طی
مانده در ابتدای سال

ریال

استهالک

دوره

ریال

مانده در
پایان سال مالی

سال مالی

ریال

ریال

مخارج نرم افزار و آبونمان

3

100,563,333

()35,133,313

261,321,123

مخارج تأسیس

3

2,150,312,532

()26,015,200

2,031,230,102

مخارج عضویت در کانون ها

3

53،333،333

()3,562,612

01,102,050

3

2,302,522,532

()260,061,101

جمع

13

2,562,611,333

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
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موجودی نقد

موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
2333/33/33

ریال
بانک شهر شعبه آفریقا-اسفندیار 233303251151 -

3

بانک شهر شعبه آفریقا-اسفندیار 333303251202 -

3

بانک اقتصاد نوین شعبه بورس 2-1221210-253-213 -

53,013,633,033

بانک اقتصاد نوین شعبه بلواراسفندیار 213112212102 -

53,333,333

بانک بانک شهر شعبه افریقا -اسفندیار 333302122011 -

2,020,126,636

بانک آینده شعبه مرکزی 3132330001332 -

152,103

بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی 23212223015302 -

01,221,322

بانک سرمایه شعبه میرزای شیرازی 232123523015302 -

1,110,353,063

جمع

55,062,522,602
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -01جاری کارگزاران

جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:
2333/33/33

نام شرکت کارگزاری

کارگزاران( سهم آشنا ,حافظ و نهایت نگر)

جمع

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

3

300,650,553,311

310,133,221,332

1,222,631,152

3

300,650,553,311

310,133,221,332

13

1,222,631,152

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

 -00سایر حساب های پرداختنی و ذخایر

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ صورت خالص داراییها به شرح زیر است:
2333/33/33

ریال
مدیر صندوق
بازار گردان صندوق
متولی صندوق

2,360,315,026
031,310,336
220,232,111

حسابرس صندوق

20,313,200

هزینه تصفیه

11,330,533

بدهی به ارکان صندوق
جمع

3
1,160,033,505
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

 -02سایر حساب های پرداختنی
2333/33/33

2,062,633,333

حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران بابت ابطال

153,333

سایر حسابهای پرداختنی به مدیر

2,062,253,333

مجموع

 -03خالص دارایی ها
خالص داراییها در تاریخ صورت خالص داراییها به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:
2333/33/33
تعداد

ریال

واحدهای سرمایهگذاری عادی

11,221,603

132,216,030,206

واحدهای سرمایهگذاری ممتاز

2,333,333

22,210,333,333

خالص داراییها

10,221,603

121,035,030,206
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -04سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زيان) اوراق بهادار به شرح زير است:
یادداشت

دوره مالی 3ماه و  33روزه
منتهی به2333/33/33

ریال
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

21-2

10,032,601,111

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

21-1

033,363,556
10,310,001,302
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

 -21-2سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33
بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود وزیان

نام سهم

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

بانک پاسارگاد

13،31,،153

33،553،3,3،338

33،831،133،381

145،457،,41

157،35,،81,

4،35,،5,8،583

بانک تجارت

5،333،333

15،443،333،333

13،381،3,7،583

7,،383،3,3

73،7,3،333

1،333،333،558

بانک سینا

1،334،333

1،354،,83،333

1،833،531،147

13،333،,53

3،738،533

11,،347،833

بین المللی توسعه ساختمان

433،333

1،435،3,4،183

1،583،,73،333

7،348،387

7،431،83,

,،315،353

پاالیش نفت اصفهان

533،333

13،334،4,5،343

13،538،338،348

,8،348،133

,4،177،833

5,3،333،353

پاالیش نفت بندرعباس

1،143،333

18،331،313،13,

1,،158،745،347

3,،553،34,

31،144،3,4

1،835،,,3،318

پتروشیمی اراک

183،333

3،753،383،333

3،353،315،343

13،737،133

18،711،333

343،34,،844

پتروشیمی جم

433،333

3،384،314،343

7،433،383،,38

5,،535،513

54،534،377

1،543،17,،318

پتروشیمی خارک

13،813

773،,33،333

,43،733،173

5،37,،433

3،843،354

111،377،343

پتروشیمی زاگرس

153،333

5،133،334،138

5،311،34,،173

51،5,3،143

33،435،434

37،885،348

پتروشیمی مارون

141،138

4،334،333،433

4،388،533،,5,

34،,78،333

34،134،5,7

()115،153،815

توسعه صنایع بهشهر

433،333

1،314،,73،333

1،7,8،443،,31

13،133،335

3،478،3,3

137،53,،134

داروسازی تولید دارو

3،333

137،153،333

33،33,،173

457،584

434،733

14،733،,53

534،141

3،3,3،33,،333

3،833،135،333

1,،333،347

14،353،,81

154،313،353

سایپا

3،,33،333

8،31,،335،533

8،,35،747،,73

57،1,4،837

55،483،333

133،433،343

سرمايه گذاري بازنشستگي كشوري

1،843،333

13،,13،333،333

23,666,210,033

,,،73,،311

,3،343،313

1،815،131،133

سرمايه گذاري بانك ملي ايران

1،887،87,

11،483،337،373

0,262,063,221

,1،343،331

47،331،138

1،433،734،8,8

سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات

1،333،333

13،,33،348،3,3

23,332,200,311

,,،835،,44

,3،1,1،333

1،735،133،333

سرمايه گذاري توسعه ملي

1،333،333

3،358،,73،,33

1,102,320,026

14،438،585

15،753،3,7

,33،317،853

داروسازی کوثر

تعداد

1,

صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33
نام سهم

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

ریال

ریال

ریال

مالیات

سود وزیان فروش

ریال

ریال

سرمايه گذاري خوارزمي

3،514،333

,،,58،383،333

7،33,،4,4،51,

34،1,3،557

33،351،553

()41,،,8,،533

سرمايه گذاري سپه

3،333،333

4،337،833،333

4،3,,،1,8،373

37،737،384

3,،183،333

117،735،353

سرمايه گذاري شاهد

1،333،333

3،115،333،333

3،84,،,47،373

1,،573،3,4

14،4,3،333

334،333،8,,

سرمايه گذاري غدير

3،335،313

33،317،5,3،143

13،857،335،,,5

133،353،374

11,،487،313

3،333،333،835

سرمايه گذاري مسكن شمالغرب

1،333،333

5،373،843،743

5،341،111،733

33،381،354

31،833،3,3

385،5,3،754

سرمايه گذاري نفت و گاز پتروشيمي تامين

1،543،333

7،733،33,،3,3

7،844،373،833

51،313،884

38،341،,8,

()154،13,،533

شركت ملي صنايع مس ايران

3،,37،478

15،58,،881،438

15،538،48,،337

7,،,34،,38

73،535،538

()73،775،314

صنايع شيميايي خليج فارس

1،31,،5,3

17،15,،514،443

13،833،443،3,3

33،735،453

84،733،373

5،37,،534،,,,

333،347

8،5,5،345،333

8،433،413،517

55،77,،555

53،331،7,,

()133،34,،434

3،113،47,

3،433،338،3,3

8،,77،334،881

43،513،183

57،,5,،,33

745،344،33,

كالسيمين

833،333

,،833،73,،343

,،333،383،833

3,،381،434

35،133،435

541،533،3,3

گسترش نفت و گاز پارسيان

833،333

3،733،87,،33,

8،,33،88,،773

41،533،33,

58،,,3،385

333،838،,3,

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

1،333،333

3،383،784،,33

3،133،,38،538

17،331،333

1,،358،333

343،33,،351

مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني
خاور ميانه

1،155،138

8،533،353،544

7،18,،333،4,1

53،33,،,35

53،113،333

1،143،435،373

533،183

4،113،353،473

5،331،741،838

37،3,3،884

34،4,,،713

138،3,1،155

3،433،333

,،833،387،737

,،177،873،373

3,،373،33,

35،131،553

473،337،747

433،333

4،1,,،411،755

5،553،334،,53

37،333،843

34،833،447

,71،333،,37

333،833،18,،437

()3,8،333،,13،,13

()1،,35،334،751

()1،435،314،334

33،371،,33،353

فوالد خوزستان
فوالد مباركه اصفهان

مجتمع پتروشيمي شيراز
مخابرات ايران
معدني و صنعتي چادر ملو
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

-21-0سود (زیان) ناشی از فروش اوراق
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان) فروش

تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

533

433،333،333

()433،3,3،333

387،333

)( 743،333

1,333
00,333
2,333
0,233
0,533

3،333،333،333

()3،331،543،333

1،458،333

)( 3،333،333

اوراق مشارکت
اجاره ماهان سه ماهه  33درصد
اجاره مپنا سه ماهه  33درصد
اوراق مشاركت داروسازي سينا (مسينا)1
شركت واسط مالي تير (ذصسكن)
اوراق گواهي سپرده بانك انصار (ذانصا)1
شركت واسط مالي مهر (صمپنا)
جمع

33،434،333،333

()33،371،875،333

53،437،315

385،335،743

1،733،333،333

()1،731،335،333

841،533

)( 3،443،333

3،833،333،333

()3،833،748،833

3،334،133

)( 4،733،333

3،433،333،333

()3،434،384،333

7،343،333

)( 13،338،333

117،334،333،333

11,،483،,,7،333

)),3،473،555

377،7,3،44,

 -05سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
یادداشت

دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی
به2333/33/33

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

25-2

6,650,213,321

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی

25-1

)( 222,253,333
6,512,603,321
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333

 25-2سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33
ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

بانک انصار

0,111,333,333

3،11,،733،533

17،1,3،7,3

1,،333،333

33،333،818

بانک پاسارگاد
بانک تجارت
بانک ملت
پتروشیمی جم
پتروشیمی خارک
پتروشیمی فن آوران
پتروشیمی مارون
خلیج فارس
سرمایه گذاری بازنشستگی
سرمایه گذاری بانک ملی
سرمایه گذاری توسعه ملی
سرمایه گذاری خوارزمی
سرمایه گذاری سپه

0,101,333,333
1,100,633,333
0,213,333,333
5,123,233,333
25,312,000,333
5,056,603,333
06,223,333
20,322,233,333
20,123,221,233
2,025,630,601
0,600,333,333
5,221,333,333
20,133,333,333

3،333،483،133
3،554،537،385
3،143،,33،74,
4،33,،883،,58
13،188،371،335
,،384،385،5,7
3,،,75،417
11،547،774،33,
7،337،333،733
7،33,،877،443
5،788،,,3،333
13،,78،145،3,3
13،331،753،,37

17،137،8,3
13،873،755
1,،,57،,33
37،,81،381
73،473،178
31،413،473
185،433
73،333،537
53،383،474
41،374،373
37،353،583
,3،838،333
,1،73,،51,

1,،173،333
13،1,8،333
14،734،333
37،384،433
74،333،333
33،783،143
183،443
,7،343،4,5
51،478،358
58،5,4،333
34،4,3،333
,,،333،333
48،343،333

)(33،843،333
)(3,،8,3،338
)(38،333،38,
344،543،571
1،,38،35,،333
)(533،,58،133
)(333،483
7،533،335،333
4،38,،454،554
1،338،331،1,4
5،841،737،133
)(8،731،383،3,3
148،1,1،357

سرمایه گذاری غدیر

22,633,133,333

13،8,1،445،857

,3،473،431

43،153،343

)(1،313،8,3،438

نام سهم
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33
ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

سيمان غرب

1،477،331،373

3،135،337،383

1,،334،,53

14،553،11,

)(1،,58،781،,,8

سيمان فارس و خوزستان

3،388،333،133

1،831،154،134

8،353،445

7،88,،147

1،343،,58،335

فوالد خوزستان
فوالد مباركه اصفهان

,،341،744،133
3،341،,33،333

1,،115،,38،351
,،153،313،111

133،,33،543
33،371،784

34،335،333
31،348،77,

)(13،348،,5,،333
)(3،343،353،,73

گل گهر

11،838،543،333

3،,4,،,33،1,3

33،333،3,5

13،748،333

8،131،147،873

ليزينگ صنعت و معدن

5،333،333،333

5،338،133،383

33،318،333

31،333،333

)(171،511،383

مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع
معدني خاور ميانه

نام سهم

1،377،333،453

1،733،,81،,37

13،137،334

3،883،,43

334،341،3,4

147،853،847،515

153،4,3،333،873

)(833،4,3،573

()783،313،388

,،,43،857،785

 25-1سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق اجاره فرابورسی:
دوره مالی 3ماه و  33روزه منتهی به2333/33/33

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان)

ریال

ریال

ریال

ریال

اوراق مشارکت داروسازی سینا (مسینا)2

34،833،333،333

34،834،333،833

37،733،333

)( 43،733،333

اوراق مشارکت شیراز

33،333،333،333

33،315،433،333

14،583،333

)( 33،333،333

شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)

18،333،333،333

18،313،384،833

15،1,5،333

)( 37،543،333

جمع

75،133،333،333

75،143،73,،,33

)(47،343،533

)( 111،143،333
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -06سود سهام
دوره مالی  0ماه و  10روزه منتهی به 2001/30/03
نام شرکت

سال مالی

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهم متعلقه در زمان مجمع

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
شرکت صنایع شیمیایی خلیج فارس

2002
2002
2002

2001/33/10
2001/33/03
2001/36/11

2,125,333
2,333,333
133,333

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود سهام

ریال

ریال

ریال

ریال

153
30
533

050,353,333
211,233,333
133,333,333

)(02,356,105
)(20,211,150
)(22,362,506

025,600,365
223,133,512
222,002,161

633,253,333

)(60,013,103

633,031,333

جمع

 -07سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
دوره مالی  0ماه و  10روزه منتهی به 2001/30/03
تاريخ سرمايه

نرخ سود

سود

سود خالص

اوراق مشاركت اوراق مشاركت شيراز

17/3,/1333

1334/13/34

%33

1،153،,43،333

1،153،,43،333

اوراق مشاركت داروسازي سينا (مسينا)1

17/3,/1333

133,/35/33

%33

3،317،377،31,

3،317،377،31,

شركت واسط مالي تير (ذصسكن)

13/3,/1333

1334/33/17

%33

1،333،37,،833

1،333،37,،833

اوراق مشاركت شركت واسط مالي مهر (صمپنا)

31/38/1333

1334/33/38

%33

15,،754،484

15,،754،484

اوراق مشاركت واسط مالي ارديبهشت (ذماهان)3

3,/38/1333

1335/3,/31

%33

1،,54،733

1،,54،733

5،731،337،,43

5،731،337،,43

گذاری

تاريخ سررسید

جمع
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -08سود سپرده و گواهی سپرده بانک
دوره مالی  0ماه و  10روزه منتهی به 2001/30/03
تاريخ افتتاح

مﺆسسه مالي و اعتباري شهر
اقتصاد نوين
بانك شهر
سرمايه

1333/34/33
1333/3,/33
1333/34/33
1333/38/31

اوراق گواهي سپرده بانكي
انصار(ذانصار)1

1333/38/31

نرخ سود

سود

هزينه تنزيل /
برگشت سود

سود خالص

%33
%33
%33
%33

174،5,8،584
7،373،387،433
373،371،344
43،747،11,

() 3
()38،353
()48،777
() 13،435

174،5,8،57,
7،373،353،347
373،313،478
43،737،433

7،883،385،444

)(11,،,43

7،883،3,7،333

13،513،3,3

3

13،513،3,3

7،8,3،373،434

)(11,،,43

7،833،,78،8,3

%33

 -09هزینه کارمزد ارکان
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :
دوره مالی  0ماه و  10روزه
منتهی به 2001/30/03
ریال
مدير صندوق
بازارگردان صندوق
متولي صندوق
حسابرس صندوق

جمع

2,360,315,026
020,320,311
220,232,111
20,313,200
1,155,530,330

 -21سایر هزینهها
دوره مالی  0ماه و  10روزه
منتهی به 2001/30/03
هزينه تصفيه
هزينه كارمزد بانكي
هزينه تاسيس
حق پذيرش و عضويت در كانون ها
هزينه ابونمان

جمع

ریال
11,330,533
655,333
26,015,200
3,562,612
35,133,313
205,001,001
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صندوق سرمایهگذاری آرمان سپهرآیندگان(آسا)
صورتهای مالی
دوره مالی  3ماه و  33روزه منتهی به تاریخ  33آذر ماه 2333
 -20تعدیالت ناشی از صدور و ابطال
دوره مالی  0ماه و  10روزه
منتهی به 2001/30/03
ریال
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و
ابطال واحدهای سرمایه گذاری
جمع

1,202,311,301
1,202,311,301

 -22تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ صورت خالص داراییها صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.
 -23سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
2333/33/33
اشخاص وابسته

نوع وابستگی

مشاوره سرمايه گذاری آرمان آتی

مدير صندوق

نوع واحد های

تعداد واحدهای

سرمايه گذاری

سرمايه گذاری

ممتاز

303,333

320%

ممتاز

233,333

323%

گروه توسعه مالی مهر آيندگان

موسس صندوق

ممتاز

.03,333

323%

شركت كارگزاری سهم اشنا

كارگزاری صندوق

ممتاز

333,333

32.%

عادی

3,502,033

02063%

شركت تامین سرمايه سپهر

شركت تامین سرمايه سپهر

بازارگردان و موسس
صندوق

بازارگردان و موسس
صندوق

درصدتملك

 -22معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
طرف معامله

شركت كارگزاری سهم اشنا

نوع
وابستگي

موضوع معامله

كارگزاری

خريد و فروش

صندوق

سهام

2333/33/33

ارزش معامله -ريال

تاريخ معامله

مانده طلب  -ريال

563,633,303,205

طی دوره

0,33.,322,3.0

 -23رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورت
های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه نبوده  ,وجود نداشته است.
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