صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
صورت خالص دارايی ها
سال مالی منتهی به 1396/03/31

دارايی ها
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمایه گذاری در سپرده بانكی
حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها

يادداشت

1396/03/31
ریال
154,054,606,712
588,760,865,834
1,188,890,169
488,958,467
40,000
744,493,361,182

1395/03/31
ریال
86,532,206,358
993,843,390,621
2,605,017,134
411,731,869
15,650,929,543
1,099,043,275,525

10
11
12
13

0
955,410,668
0
821,821,105
1,777,231,773
742,716,129,409
56,484,042
13,149

0
20,000,000,000
733,453,440
420,652,793
21,154,106,233
1,077,889,169,292
99,584,042
10,823

5
6
7
8
9

بدهی ها
جاری کارگزاران
پرداختنی به ارکان صندوق
بدهی به سرمایه گذاران
سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

14

یادداشت های توضیحی همراه  ،جزء الینفک صورتهای مالی است.
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
صورت سود (زيان) و گردش خالص دارايیها
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

يادداشت

درآمدها:

براي دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد

دوره مالی  3ماهه

ماه 1396

منتهی به 1395/03/31

ریال

ریال

ریال

1395/12/30

0

0

45,339

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

15

12,368,012

0

2,255,535,996

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق با درآمد ثابت

16

3,076,764,774

2,039,677,291

4,064,853,776

سود (زیان) فروش سهم و حق تقدم

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

17

5,369,094,258

1,624,844,779

16,826,639,834

درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانكی

18

40,511,754,536

38,866,867,410

207,638,939,045

48,969,981,580

42,531,389,480

230,786,013,990

19

955,410,668

608,861,020

4,146,709,879

20

جمع درآمدها

هزينه ها:
هزینه کارمزد ارکان

192,621,879

188,581,563

702,246,130

1,148,032,547

797,442,583

4,848,956,009

47,821,949,033

41,733,946,897

225,937,057,981

بازده میانگین سرمایه گذاری1

5.0%

5.8%

19.91%

بازده سرمایه گذاری پایان دوره2

6.4%

6.9%

19.33%

سایر هزینه ها
جمع هزینه ها

سود خالص

صورت گردش خالص دارايی ها
يادداشت

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه گذاری عادی ابطال شده طی دوره
تعدیالت

22

سود (زیان) خالص

دوره مالی  3ماهه منتهب به تاريخ 1396/03/31
تعداد واحد سرمایه گذاری

ریال

دوره منتهی به 1395/03/31
تعداد واحد
سرمایه گذاری

ریال

1395/12/30
تعداد واحد سرمایه
گذاری

ریال

84,784,042

1,059,855,380,376

32,784,042

334,990,122,395

32,784,042

334,990,122,395

0

0

66,800,000

668,000,000,000

98,800,000

988,000,000,000

)( 28,300,000

)( 283,000,000,000

0

0

)( 46,800,000

)( 468,000,000,000

0

)( 81,961,200,000

)( 21,071,800,000

33,165,100,000

0

47,821,949,033

0

41,733,946,897

0

225,937,057,981

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

56,484,042

742,716,129,409

99,584,042

1,077,889,169,292

84,784,042

1,059,855,380,376

 -1بازده میانگین سرمایه گذاری =

سود خالص
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود (زیان) خالص
 -2بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی می باشد.

3

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشت هاي توضیحی همراه صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396
1ـ اطالعات کلی صندوق:

1ـ1ـ تاريخچه فعالیت
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (آکورد) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود ،در تاریخ  1394/10/27تحت شماره
 37648نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ  1394/12/10تحت شماره  11409نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار به ثبت رسیده است همچنین طبق مجوز تأسیس و فعالیت اخذ شده از سازمان از سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت صندوق از تاریخ
 1394/12/18شروع شده است .هدف از تشكیل این صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید اوراق بهادار با درآمد
ثابت ،سپرده ها و گواهی های سپرده بانكی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین
منافع سرمایه گذاران است .مدت فعالیت صندوق ،به موجب ماده  5اساسنامه از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است .مرکز اصلی صندوق در تهران،
خیابان ولیعصر ،باالتر از تقاطع میرداماد ،کوچه قبادیان ،پالك ، 33طبقه همكف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

2ـ1ـ اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر مطابق با ماده  56اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس
 www.aaketf.comدرج گردیده است.

2ـ ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر (آکورد) از ارکان زیر تشكیل شده است:
 2-1مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشكیل می شود .مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف
به عالوه یک از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشكیل شده و رسمیت می یابد در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

رديف

نام دارندگان واحد هاي ممتاز

1
2

تعداد واحد هاي ممتاز درصد واحد هاي
تحت تملك

تحت تملك

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی

10,000

0.5%

شرکت مالی اعتباري کوثر

1,990,000

99.5%

 2-2مدير صندوق ،شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ  1389/12/14با شمارة ثبت  397632نزد
مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از تقاطع میرداماد،
کوچه قبادیان ،پالك ،33طبقه همكف تلفن021-86083279 :
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشت هاي توضیحی همراه صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -2-3متولی صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ 1390/02/04به شماره ثبت 401136و شناسه ملی
 10320521929نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،خیابان بهشتی ،بین بخارست و خالد
اسالمبولی ،شماره  ،283ساختمان نگین آزادی.
 -2-4بازارگردان ،بازارگردان صندوق موسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی خاص) است که در تاریخ1391/11/16با شماره ثبت  434259و شناسه
ملی  10320849582نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی بازارگردان عبارت است از تهران ،بلوار
کشاورز ،ابتدای خیابان وصال شیرازی ،شماره .121
 2-5حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  1357/02/07به شماره ثبت  1910نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان
تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خیابان مطهری ،بین کوه نور و دریای نور ،شماره .231

3ـ مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.

4ـ خالصه اهم رویههای حسابداری:

1ـ4ـ سرمايهگذاريها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش
طبق دستورالعمل "نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری" مصوب  1386/11/30هیأت مدیره سازمان بورس اوراق

بهادار اندازه گیری می شود.
-4-1-1سرمايه گذاري در اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با
کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -4-1-2سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانكی غیر بورسی يا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن  ،تعیین می شود.
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشت هاي توضیحی همراه صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396
 -4-2درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها
 -4-2-1سود سپرده بانكی و اوراق بهادار با درآمد ثابت :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و
گواهی های سپرده بانكی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانكی بطور
روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با
درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهی های سپرده بانكی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا
دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعكس میشود.

 4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزد ا رکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:

* کارمزد مدیر ،متولی و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهادار با ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب
دریافتنی سپردههای بانكی در روز قبل محاسبه میشود .اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمیکنند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر

ضربدر خالص ارزش داراییهای صندوق در پایان روز

قبل در حسابها ،ذخیره میشود ،N .برابر است با  5یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخیرة صندوق به  0/1درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید ،محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حسابهای صندوق
متوقف میشود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت داراییها ذخیرة ثبت شده کفایت نكند ،امر ذخیرهسازی به شرح یاد شده
ادامه مییابد.
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشت هاي توضیحی همراه صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

4ـ4ـ بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  54اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،بازارگردان هر سه ماه یک بار به میزان  % 90قابل پرداخت است .باقی مانده
کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعكس می شود.

5ـ4ـ مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک ها  ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و در
دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

6ـ 4ـ تعديالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبة قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود .برای محاسبه قیمت صدور
واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود .همچنین برای محاسبه
قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد .نظر به
اینكه بر طبق ماده  14اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است ،به دلیل آنكه دارایی
های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت عنوان
تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعكس می شود.
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشت هاي توضیحی صورت مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -5سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت
یادداشت

( 1396/03/31ریال)

( 1395/03/31ریال)

اوراق اجاره

5-1

75,533,407,912

61,729,322,873

اوراق مشارکت

5-2

78,521,198,800

24,802,883,485

154,054,606,712

86,532,206,358

1396/03/31

 5-1اوراق اجاره
تاریخ
سررسید

تعداد

مبلغ اسمی

بهای تمام شده

نرخ سود

سود متعلقه

ریال

1395/03/31
خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش

خالص ارزش فروش

ریال

درصد

ریال

فروش به خالص
درصد

ریال

اجاره پارس (صپارس)

1396/02/07

16,000

0

0

20

0

0

0.00

16,464,154,882

اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)

1395/06/09

12,090

12,090,000,000

12,090,000,000

21

146,829,399

12,299,955,593

0.02

12,831,102,679

اجاره رایتل ماهانه ( %21صایتل)

1399/02/14

25,000

25,000,000,000

25,000,000,000

21

242,523,642

25,898,000,921

0.03

26,484,033,822

اجاره جوپار (جوپار)

1395/05/12

5,565

5,565,000,000

5,565,000,000

21

159,521,438

5,742,451,338

0.01

5,950,031,490

اجاره مپنا سه ماهه ( %20ذصمپنا)

1396/07/29

20,000

20,000,000,000

20,014,520,000

20

688,429,556

20,672,949,556

0.03

0

مرابحه فوالد مبارکه ( 970429فوالد)97

1397/04/29

10,570

10,570,000,000

10,570,000,000

20

358,347,864

10,920,050,504

0.01

0

73,225,000,000

73,239,520,000

1,595,651,899

75,533,407,912

0.10

61,729,322,873

مبلغ اسمی

بهای تمام شده

جمع

ریال

ریال

1396/03/31

 5-2اوراق مشارکت فرابورسی
تاریخ
سررسید

تعداد

نرخ سود

سود متعلقه

1395/03/31
خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

درصد

ریال

فروش به خالص
درصد

ریال

مشارکت سینا دارو (مسینا)

1395/04/29

12,000

12,000,000,000

12,008,712,000

20

413,057,735

12,403,769,735

0.02

12,404,901,399

مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)

1395/04/23

11,500

11,500,000,000

11,953,653,056

20

435,582,194

12,419,281,626

0.02

12,397,982,086

اسناد خزانه اسالمی( 960502اخزا)7

1396/05/02

28,245

28,245,000,000

24,125,158,443

-

-

27,686,898,741

0.04

0

اسناد خزانه اسالمی( 960523اخزا)8

1396/05/23

18,000

18,000,000,000

15,515,570,255

-

-

17,421,467,339

0.02

0

اسناد خزانه اسالمی( 960613اخزا)9

1396/06/13

8,978

8,978,000,000

7,624,109,984

-

-

8,589,781,359

0.01

0

78,723,000,000

71,227,203,738

848,639,929

78,521,198,800

0.11

24,802,883,485

جمع

ریال

ریال

 -6سرمايه گذاري در سپرده و گواهی سپرده بانكی
1396/03/31
نوع سپرده

تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سررسید

1395/03/31
نرخ سود

مبلغ

درصد

ریال

درصد خالص ارزش
فروش به کل دارایی ها
درصد

میلغ
ریال

موسسه اعتباری کوثر شعبه کیش

کوتاه مدت

1394/11/19

-

20

566,977,476,610

0.76

993,843,390,621

موسسه اعتباری کوثر شعبه مطهری

کوتاه مدت

1395/04/01

-

20

21,783,358,603

0.03

0

بانک دی شعبه آفریقا

کوتاه مدت

1395/04/21

-

10

30,621

0.00

0

588,760,865,834

0.79

8

993,843,390,621

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396
-7حساب هاي دريافتنی

تنزیل نشده

1396/03/31
نرخ تنزیل

تنزیل شده

1395/03/31
تنزیل شده

ریال

درصد

ریال

ریال

سود دریافتنی سپرده های بانكی

1,188,890,169

20،10

1,188,890,169

2,605,017,134

جمع

1,188,890,169

1,188,890,169

2,605,017,134
ترازنامه به ارزش روز (حسابهای
دریافتنی تجاری)

 -8ساير دارايی ها
سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و ....میباشد که تا تاریخ تهیه صورت خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی
منتقل می شود .بر اساس ماده  37اساسنامه 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 تشكیل مجمع از محل دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور
روزانه مستهلک می شود .در این صندوق مدت زمان استهالك مخارج تاسیس  5سال و مدت زمان استهالك مخارج برگزاری مجامع از زمان ایجاد تا پایان همان سال
می باشد.
1396/03/31
مانده در ابتدای دوره

مخارج اضافه
شده طی دوره

استهالك طی دوره

1395/03/31
مانده در پایان دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

مخارج نرم افزار

61

542,205,240

138,150,849

404,054,452

298,360,669

مخارج تاسیس

90,731,520

0

5,827,380

84,904,140

107,837,700

مخارج برگزاری مجامع
جمع

)( 125

0

0

)( 125

5,533,500

90,731,456

542,205,240

143,978,229

488,958,467

411,731,869

 -9موجودي نقد
1396/03/31

1395/03/31

ریال

ریال

موسسه مالی اعتباری کوثر171100140/11 -

20,000

15,650,909,543

موسسه مالی اعتباری کوثر31741100310/29 -

20,000

20,000

موسسه مالی اعتباری کوثر171100068/22 -
جمع

9

0

0

40,000

15,650,929,543

صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -10جاري کارگزاران
1396/03/31
نام شرکت کارگزاری

1395/03/31

مانده در ابتدای دوره

گردش بدهكار

گردش بستانكار

مانده پایان دوره مانده پایان سال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

شرکت کارگزاری آرمون بورس

0

16,000,000,000

16,000,000,000

0

0

جمع

0

16,000,000,000

0

0

16,000,000,000

ترازنامه به ارزش
روز (حسابهای

 - 11بدهی به ارکان
1396/03/31

1395/03/31

ریال

ریال

مدیر

381,116,826

60,565,173

بازارگردان

485,254,991

408,371,846

متولی

50,819,664

218,000,000

حسابرس

38,219,187

46,516,421

جمع

955,410,668

733,453,440

م* مطابق تبصره  3ماده  54اساسنامه ،کارمزد تحقق یافته مدیر ،متولی و بازارگردان صندوق هر سه ماه یكبار تا سقف  90درصد قابل پرداخت است و باقی
مانده در پایان سال پرداخت می گردد.
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -12بدهی به سرمايه گذاران
1396/03/31

1395/03/31

ریال

ریال

بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی

0

20,000,000,000

بدهی بابت واحدهای ابطال شده

0

0

جمع

0

20,000,000,000

 -13ساير حسابهاي پرداختنی و ذخاير
1396/03/31

1395/03/31

هزینه نرم افزار

540,804,541

379600697

ذخیره تصفیه

281,016,564

41,052,096

مجموع

821,821,105

420,652,793

-14خالص دارايی ها
1395/03/31

1396/03/31
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

54,484,042

716,417,865,223

97,584,042

1,056,243,169,292

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

2,000,000

26,298,264,186

2,000,000

21,646,000,000

جمع

56,484,042

742,716,129,409

99,584,042

1,077,889,169,292
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
صورت سود (زيان) و گردش خالص دارايیها
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -15سود (زيان) فروش اوراق بهادار
1396/03/31
شرکت
اجاره پارس سه ماهه  20درصد

1395/03/31

1394/12/29

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش

16,000

ریال
16,012,368,012

ریال
16,000,000,000

ریال
0

ریال
12,368,012

ریال
12,368,012

ریال
0

16,012,368,012

16,000,000,000

0

12,368,012

12,368,012

0

 -16سود (زيان) تحقق نیافته نگهداري اوراق با درآمد ثابت
1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

سود (زیان) تحقق نیافته

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

نگهداری اوراق

ریال

ریال

ریال

0

0

0

0

0

)( 18,404,334

)( 91,798,514

10570

10,591,912,196

10,478,201,486

)( 8,198,140

105,512,570

0

)( 23,984,012

تعداد

اجاره پارس (صپارس)
مرابحه فوالد مبارکه 970429

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

ریال

ریال

ریال

اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)

12,090

12,162,540,000

12,104,803,625

)( 9,413,806

594,674,457

14,803,625

اجاره رایتل ماهانه ( %21صایتل)

25,000

25,675,350,000

25,412,790,264

)( 19,872,721

242,687,015

1,242,172,825

412,790,264

اجاره جوپار (جوپار)

5,565

5,587,254,435

5,560,692,690

)( 4,324,535

22,237,210

229,297,390

)( 4,307,310

اجاره مپنا سه ماهه ( %20ذصمپنا)

20,000

20,000,000,000

20,084,242,755

)( 15,480,000

)( 99,722,755

0

69,722,755

مشارکت سینا دارو (مسینا)

12,000

12,000,000,000

11,990,712,000

)( 9,288,000

0

)( 18,000,000

)( 18,000,000

مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)

11,500

11,992,982,000

11,983,733,906

)( 9,282,568

)( 34,474

9,936,953

30,080,849

اسناد خزانه اسالمی( 960502اخزا)7

28,245

27,708,345,000

26,247,518,684

)( 21,446,259

1,439,380,057

0

2,122,360,241

اسناد خزانه اسالمی( 960523اخزا)8

18,000

17,434,962,000

16,534,592,312

)( 13,494,661

886,875,027

0

1,019,022,057

اسناد خزانه اسالمی( 960613اخزا)9

8,978

8,596,435,000

8,158,273,805

)( 6,653,641

431,507,554

0

534,163,821

151,749,780,631

148,555,561,527

)( 117,454,330

3,076,764,774

2,039,677,290

4,064,853,776

 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب
1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

نرخ سود

مبلغ اسمی

سود خالص

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

1395/03/05

1396/02/07

20

0

342,023,071

226,210,501

2,613,244,212

اجاره هواپیمایی ماهان (ماهان)

1395/03/09

1399/03/09

21

12,090,000,000

645,315,304

146,428,222

2,040,414,092

اجاره رایتل ماهانه ( %21صایتل)

1395/02/14

1399/02/14

21

25,000,000,000

1,016,230,870

686,533,128

4,602,569,248

اجاره مپنا سه ماهه ( %20ذصمپنا)

1395/09/06

1396/07/29

20

20,000,000,000

1,335,844,793

0

1,247,080,493

اجاره جوپار (جوپار)

1395/02/12

1399/02/12

21

5,565,000,000

297,305,591

155,734,100

1,030,865,845

مشارکت سینا دارو (مسینا)

1395/03/10

1396/04/29

20

12,000,000,000

609,738,521

139,132,817

1,929,933,414

مشارکت نفت و گاز پرشیا (پرشیا)

1395/02/19

1397/01/23

20

11,500,000,000

585,558,093

270,806,011

1,986,438,033

1397/04/29

20

10,570,000,000

537,078,015

0

1,376,094,497

96,725,000,000

5,369,094,258

1,624,844,779

16,826,639,834

تاریخ سرمایه
گذاری

اجاره پارس (صپارس)

مرابحه فوالد مبارکه (فوالد)97

تاریخ سررسید
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر (آکورد)
صورت سود (زيان) و گردش خالص دارايیها
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -18سود سپرده و گواهی سپرده بانكی
1396/03/31
تاریخ سرمایه گذاری
سپرده بانكی

نرخ سود

سود

هزینه تنزیل  /برگشت سود

سود خالص

1395/03/31

1395/12/30

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

موسسه مالی اعتباری کوثر171100068/22

1393/02/01

20%

39,722,726,398

)( 8,307,145

39,714,419,253

0

186,366,671,882

موسسه مالی اعتباری کوثر31741100221/43

1395/04/01

20%

793,606,040

)( 271,050

793,334,990

38,866,867,410

21,251,068,117

بانک دی203649399003

1395/04/21

10%

4,002,929

)( 2,636

4,000,293

0

21,199,046

40,520,335,367

)( 8,580,831

40,511,754,536

38,866,867,410

207,638,939,045

جمع

 -19هزينه کارمزد ارکان

1395/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ریال

مدیر صندوق

381,116,826

59659467

1564521656

بازارگردان صندوق

485,254,991

361,272,126

2,274,963,165

متولی صندوق

50,819,664

149,710,240

156,814,064

1396/03/31

حسابرس صندوق

38,219,187

38,219,187

150,410,994

جمع

955,410,668

608,861,020

4,146,709,879

1396/03/31

1395/03/31

1395/12/30

 -20ساير هزينه ها

ریال

ریال

ریال

هزینه تصفیه

48,543,650

36,141,509

227,562,327

هزینه مالیات بر ارزش افزوده

11,406,915

53,365,573

70,330,091

5,827,380

5,827,380

22,933,560

0

93,247,101

14,115,645

126,743,934

0

366,972,462

100,000

0

332,045

192,621,879

188,581,563

702,246,130

هزینه تاسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه نرم افزار
هزینه کارمزد بانكی
جمع

 -21تعديالت ناشی از صدور و ابطال
1396/03/31
ریال

1395/12/30
ریال

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری )( 81,961,200,000

)( 21,071,800,000

)( 81,961,200,000

)( 21,071,800,000

جمع
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صندوق سرمايه گذاري آرمان آتی کوثر(آکورد)
يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

 -23تعهدات و بدهی هاي احتمالی
در تاریخ ترازنامه  ،صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

 -24سرمايه گذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
1395/03/31

1395/12/30
اشخاص وابسته

نوع وابستگی

نوع واحد های

تعداد واحدهای

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

درصدتملک

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

1395/12/30
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصد تملک

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر و موسس صندوق

ممتاز

10,000

0.02

10,000

0.01

10,000

0.01

موسسه اعتبار کوثر مرکزی

بازارگردان و موسس صندوق

ممتاز

1,990,000

3.52

1,990,000

2،00

1,990,000

2،35

موسسه اعتبار کوثر مرکزی

بازارگردان و موسس صندوق

عادی

3,076,231

5.45

436,403

0.44

719,268

0.85

-25رويدادهاي بعد از تاريخ 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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