گزارش عملکرد
شش ماهه منتهی به  13شهریور ماه3131
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مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاري آرمان آتی کوثر
باسالم؛

به پيوست صورت هاي مالي صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر (آکورد) مربوط به شش ماهه منتهي به تاريخ 13
شهريور ماه  3131که در اجراي مفاد بند  8ماده 16اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات موجود
درخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.

شماره صفحه

 صورت خالص داراييها

1

 صورت سود و زيان و گردش خالص داراييها

4

 يادداشتهاي توضيحي:
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ت .ترکيب دارايي ها و گزارش خالص ارزش دارايي ها
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صندوق سرمایهگذاري قابل معامله آرمان آتی کوثر
گزارش مالی میان دورهاي
صورت خالص دارایی ها
 1ماهه منتهی به تاریخ  13خرداد ماه 3131

3131/60/13

3131/39/93

دارایی ها

ريال

ريال

331،861،116،111

1

3،144،111،113،111

1

1،416،848،181

131،811،111

ساير دارايي ها

133،183،416

331،661،111

موجودي نقد

41،111

114،134،113،141

جمع دارايي ها

3،113،344،114،311

111،311،144،363

سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمايه گذاري در سپرده بانکي
حسابهاي دريافتني

بدهی ها
1

1

جاري کارگزاران
بدهي به سرمايه گذاران

8،681،111،111

1

پرداختني به ارکان صندوق

3،113،318،133

81،311،134

181،433،131

11،184،111

جمع بدهي ها

31،811،131،111

311،413،166

خالص دارايي ها

3،148،113،184،184

114،331،311،131

338،184،141

11،184،141

33،113

31،138

ساير حساب هاي پرداختني و ذخاير

تعداد واحدهاي سرمايه گذاري
خالص دارايي هاي هر واحد سرمايه گذاري(ريال)

یادداشت های توضیحی همراه  ،جزء الینفک صورتهای مالی است.
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صندوق سرمایهگذاري قابل معامله آرمان آتی کوثر
گزارش مالی میان دورهاي
صورت سود و زیان
 0ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131
دوره مالی  0ماهه
منتهی به 3131/60/13

درآمدها:

3131/39/93

ريال

ريال

سود (زيان) فروش اوراق بهادار

318811116

1

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق با درآمد ثابت

144،138،811

1

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

6،141،441،346

1

درآمد سود سپرده و گواهي سپرده بانکي

34،111،313،311

1،181،816،184

جمع درآمدها

313،631،131،318

1،181،816،184

هزینه ها:
هزينه کارمزد ارکان

3،818،168،161

)(11،111،311

ساير هزينه ها

113،181،111

)(61،836،131

جمع هزينه ها

1،111،311،163

)( 316،311،683

سود خالص

33،416،163،683

1،343،111،131

بازده ميانگين سرمايه گذاري3

31.31

1.111

بازده سرمايه گذاري پايان دوره1

33.41

1.311

صورت گردش خالص داراييها
دوره  6ماهه منتهي به 3131/16/13
تعداد واحد سرمايهگذاري

3134/31/13
ريال

تعداد واحد سرمايه گذاري

ريال

11،184،141

114.331.311.131

11،184،141

111،841،411،111

واحدهاي سرمایهگذاري عادي صادر شده طی دوره

31.111.111

311.111.111.111

واحدهاي سرمایهگذاري عادي باطل شده طی دوره

)( 6،111،111

)( 61،111،111،111

تعدیالت

1

11،831،111،111

سود (زیان) خالص

خالص دارایی ها (واحد هاي سرمایه گذاري) در ابتداي
دوره

خالص دارایی ها (واحد هاي سرمایه گذاري) در پایان دوره

1

33،416،163،683

1

1،343،111,131

338،184،141

3،148،113،184،184

11،184،141

114،331،311،131

1بازده میانگین سرمایهگذاری =
2بازده سرمایهگذاری پایان سال =
4

صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131
 -3اطالعات کلی صندوق:

-3-3

تاریخچه صندوق
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر (آکورد) که صندوق سرمايه گذاري قابل معامله محسوب مي شود ،در
تاريخ  3134/31/11تحت شماره  11648نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ
 3134/31/31تحت شماره  33413نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .هدف از تشکيل اين
صندوق ،جمع آوري وجوه از سرمايه گذاران و اختصاص آنها به خريد اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپرده ها و
گواهي هاي سپرده بانکي به منظور کاهش ريسک سرمايه گذاري ،بهره گيري از صرفه جويي هاي ناشي از مقياس
و تأمين منافع سرمايه گذاران است .مدت فعاليت صندوق ،به موجب ماده  1اساسنامه از تاريخ ثبت به مدت
نامحدود است .مرکز اصلي صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،کوچه قباديان ،پالك،11
طبقه همکف واقع شده و صندوق داراي شعبه نمي باشد.

-3-9

اطالعرسانی

کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر مطابق با ماده  11اساسنامه در تارنماي
صندوق سرمايه گذاري به آدرس  www.aaketf.comدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري آرمان آتي کوثر (آکورد) از ارکان زير تشکيل شده است:
 -9-3مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز تشکيل مي شود .مجمع صندوق با حضور
دارندگان حداقل نصف به عالوه يک از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز داراي حق رأي صندوق تشکيل شده و
رسميت مي يابد در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتازي که داراي حق رأي بوده اند شامل اشخاص
زير است:
ردیف

نام دارندگان واحد هاي مدیریتی

3

شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

1

موسسه اعتباري کوثر مرکزي

تعداد واحد هاي تحت تملك

درصد واحد هاي تحت تملك

31،111

%6.1

3،331،111

%33.1

 9-9مدیر و مدیرثبت صندوق ،شرکت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) است که در تاريخ
 3183/31/34با شمارة ثبت  131611نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني مدير
عبارت است از تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،کوچه قباديان ،پالك ،11طبقه همکف
تلفن113-86181113 :
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صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131
 9-1متولی صندوق ،شرکت سبدگردان کاريزما (سهامي خاص) است که در تاريخ  3131/11/14به شماره
ثبت 413316و شناسه ملي  31111113313نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني
متولي عبارت است از تهران ،خيابان بهشتي ،بين بخارست و خالد اسالمبولي ،شماره  ،181ساختمان نگين آزادي.
 9-1بازارگردان ،بازارگردان صندوق موسسه اعتباري کوثر مرکزي (سهامي خاص) است که در تاريخ 3133/33/36
با شماره ثبت  414113و شناسه ملي  31111843181نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده
است .نشاني بازارگردان عبارت است از تهران ،بلوار کشاورز ،ابتداي خيابان وصال شيرازي ،شماره .313
 9-1حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسي بيات رايان است که در تاريخ  3111/11/11به شماره ثبت  3331نزد
مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست از تهران ،خيابان مطهري ،بين
کوه نور و درياي نور ،شماره .113

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

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -1-3سرمایهگذاريها
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  3186/33/11هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري مي شود.
-1-3-3سرمایه گذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي گردد.
 -1-3-9سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غير بورسي در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين مي شود.

 -1-9درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها
 -1-9-3سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و گواهي هاي سپرده بانکي بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايي مي شود .همچنين سود سپرده بانکي به طور روزانه با توجه به کمترين 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 بانکي 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 منعکس ميشود.
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صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131

 -1-1کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:

* کارمزد مدير و متولي روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايي هاي روز کاري قبل بر اساس قيمت هاي پاياني و سود
علي الحساب دريافتني سپرده هاي بانکي در روز قبل محاسبه مي شود .اشخاص ياد شده کارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت
نمي کنند .در دوران تصفيه مدير صرفا کارمزد تصفيه را دريافت مي کند.

**به منظور توزيع کارمزد تصفيه بين تمام سرمايه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضربدر خالص ارزش داراييهاي
صندوق در پايان روز قبل در حسابها ذخيره ميشود ،N .برابر است با  1يا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  1/3درصد ارزش خالص داراييهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و
ثبت آن در حسابهاي صندوق متوقف مي شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت
داراييها ذخيرة ثبت شده کفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه مييابد.

 -1-1بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1ماده  14اساسنامه ،کارمزد مدير ،متولي ،مدير ثبت و مدير اجرا هر سه ماه يک بار به ميزان  1 31قابل
پرداخت است .باقي مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس مي شود.
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صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131

 -1-1مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسه يالت دريافتي از بانک 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.

 -1-0تعدیالت 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 کارمزد پرداختي بابت تحصيل دارايي مالي به ارزش خريد دارايي هاي
مالي اضافه ميشود .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري کارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالي صندوق سرمايه گذاري کسر مي گردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  34اساسنامه صندوق ارزش
روز داراييهاي صندوق برابر با قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنکه 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 منعکس مي شود.
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صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131

 -5همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  3115/06/13به شرح
نمودار زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری قابلمعامله آرمان آتی کوثر
گزارش عملکرد
دوره مالی  6ماهه منتهی به تاریخ  13شهریور ماه 3131
 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماري قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق طي دوره مالي  6ماهه منتهي به تاريخ
 3131/16/13به شرح نمودار زير ميباشد:

جدول فعالیت صندوق:
فعاليت هاي صندوق در  3131/13/13تا 3131/16/13
 NAVصدور در تاريخ 3131/13/13

31.114

 NAVصدور در تاريخ 3131/16/13

33.111

کل ارزش خالص داراييها در تاريخ 3131/16/13

3،148،113،184،184

تعداد کل واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در تاريخ 3131/16/13

338،184،141

تعداد کل واحدهاي صادر شده طي دوره

31،111،111

تعداد کل واحدهاي باطل شده طي دوره

( )6،111،111

بازده ميانگين سرمايهگذاري

31.31

بازده سرمايهگذاري پايان سال

33.41
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