صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت خالص داراییها
درتاریخ  31خرداد ماه 1397

1397/03/31

1396/12/29

یادداشت

داراییها :

ریال

ریال

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم

5

41,345,902,878

60,202,144,016

سرمایه گذاریدرسایراوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب


6

191,465,937,083

311,311,019,637

حسابهایدریافتنی

7

174,942,175

3,523,743,938

جاریکارگزاران

8

4,998,530,879

426,277,347

سایرداراییها

9

835,011,488

370,410,968

موجودینقد

10

64,623,665

586,414,561

238,884,948,168

376,420,010,467

جمع داراییها

بــدهــیهـــا:
جاریکارگزاران

8

-

-

بدهیبهارکانصندوق

11

)(924,831,054

)(1,199,977,156

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر

12

)(667,211,867

)(145,988,159

)(1,592,042,921

)(1,345,965,315

237,292,905,247

375,074,045,152

10,766

10,342

جمع بدهیها
13

خالصداراییها
خالصداراییهایهرواحدسرمایهگذاری

یادداشتهایتوضیحیهمراه،بخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.


2

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397

دورهمالی3ماههمنتهیبه31

دورهمالی9ماههو3روزهمنتهیبه29

خردادماه1397

اسفندماه1396

ریال

ریال

سود(زیان)حاصلازفروشاوراقبهادار

14

1,613,974,540

)(3,116,257,294

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار

15

8,795,592,846

5,947,682,622

سودسهام

16

174,882,033

4,161,862,323

سوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب

17

189,844,979

10,168,509,611

18

498,137,677

680,728,597

11,272,432,075

17,842,525,859

یادداشت

درآمدها :

سایردرآمدها
جمع درآمدها

هزینه ها:
19

)(924,858,479

)(1,199,827,156

20

)(182,202,530

)(209,033,690

هزینهکارمزدارکان

)(1,107,061,009

)(1,408,860,846

10,165,371,066

16,433,665,013

بازدهمیانگینسرمایهگذاری1

15.64%

24.96%

بازدهسرمایهگذاریدرپایانسالمالی2

4.20%

5.45%

سایرهزینهها
جمع هزینه ها

سود(زیان) خالص

صورت گردش خالص داراییها
دورهمالی3ماههمنتهیبه31خردادماه1397
تعدادواحدهای

ریال

سرمایهگذاری

واحدهایسرمایهگذاری)اولدوره

خالصداراییهادر(

دورهمالی9ماههو3روزهمنتهیبه29اسفندماه1396
تعدادواحدهای
سرمایهگذاری

ریال

36,266,712

375,074,045,152

43,296,711

432,967,110,000

واحدهایسرمایهگذاریصادرشدهطیدوره

0

0

22,240,001

222,400,010,000

واحدهایسرمایهگذاریابطالشدهطیدوره

)(14,225,065

)(142,250,650,000

)(29,270,000

)(292,700,000,000

-

10,165,371,066

-

16,433,665,013

سود(زیان)خالصسالمالی
تعدیالتناشیازتفاوتقیمتصدوروابطال
واحدهایسرمایهگذاری)درپایاندوره

خالصداراییها(

21

-

)(5,695,860,971

-

)(4,026,739,861

22,041,647

237,292,905,247

36,266,712

375,074,045,152

237,292,905,247

یادداشتهایتوضیحیهمراه،جزءالینفکصورتهایمالیاست.

سود(زیان)خالص

-1بازدهمیانگینسرمایهگذاری=

-2بازدهسرمایهگذاریپایاندوره/سال=

میانگینموزونوجوهاستفادهشده(ریال)

تعدیالتناشیازتفاوتقیمتصدوروابطال±سود(زیان)خالص
خالصداراییهایپایاندوره/سال
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -1اطالعات کلی صندوق
1-1تاریخچهفعالیت
صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتفیروزهآسیاکهصندوقیقابلمعاملهدراندازهبزرگمحسوبمیشود،درتاریخ1396/03/29تحتشماره
41929وشناسهملی 14006847069نزدمرجعثبتشرکتهاوموسساتغیرتجاریتهرانودرتاریخ1396/04/24تحتشماره11518نزد
سازمانبورسواوراقبهاداربهثبترسیدهاست.هدفازتشکیلاینصندوق،جمعآوریسرمایهازسرمایهگذارانوتشکیلسبدیازداراییهای
مالیومدیریتاینسبداست .باتوجهبهپذیرشریسکموردقبول،تالشمیشودبیشترینبازدهیممکننصیبسرمایهگذارانگردد.براینیل
بهاینهدف،صندوقدراوراقبهاداربادرآمدثابت،سپردههاوگواهیهایسپردهبانکی،سهاموحقتقدمخریدسهامشرکتهایپذیرفته
شدهدربورسوفرابورسایرانوگواهیسپردهکاالییسرمایهگذاریمینماید.مدتفعالیتصندوقبهموجبماده()5اساسنامه،نامحدوداست.
همچنینپایانسالمالیشرکتانتهایاسفندماههرسالمیباشد .مرکزاصلیصندوقتهران،خیابانقائممقامفراهانی،کوچهمیرزایحسنی
پالک11طبقه5میباشد.
1-2اطالعرسانی
کلیهاطالعاتمرتبطبافعالیتصندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتفیروزهآسیامطابقباماده53اساسنامهدرتارنمایصندوقسرمایهگذاریبه
آدرسwww.firouzehfixetf.comدرجگردیدهاست.

 - 2ارکان صندوق

صندوقسرمایهگذاریبادرآمدثابتفیروزهآسیاکهازاینبهبعدصندوقنامیدهمیشودازارکانزیرتشکیلشدهاست:

مجمع صندوق سرمایهگذاری،ازاجتماعدارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازتشکیلمیشود.دارندگانواحدهایسرمایهگذاریممتازبه
شرطیکهحداقل 5درصدازکلواحدهایممتازرادراختیارداشتهباشند،ازحقرأیدرمجمعبرخوردارند.درتاریخترازنامهدارندگان
واحدهایسرمایهگذاریممتازشاملاشخاصزیراست:
تعدادواحدهایممتازتحتتملک

درصدواحدهایتحتتملک

ردیف

نامدارندگانواحدهایممتاز

1

شرکتسرمایهگذاریتوسعهصنعتیایران

900,000

90%

2

کارگزاریفیروزهآسیا(سهامیخاص)

100,000

10%

1,000,000

100%

جمع

مدیر صندوق :شرکتکارگزاریفیروزهآسیاباشناسهملی10101612614کهدرتاریخ1374/08/23باشمارةثبت117677نزدمرجعثبت
شرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیمدیرعبارتاستازتهران،خیابانقائممقامفراهانی،کوچهمیرزایحسنی،پالک،11
طبقهپنجمباکدپستی1586766761:؛
متولی صندوق:مؤسسهحسابرسیوخدماتمالیفاطرباشناسهملی10100188574کهدرتاریخ1361/07/04بهشمارهثبت2391نزد
مرجعثبتشرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیدهاست .نشانیمتولیعبارتستازتهران،خیابانوصالشیرازی،خیابانبزرگمهرغربی،کوی
اسکو،پالک،14طبقه4باکدپستی1417813590:؛
بازارگردان صندوق:شرکتتأمینسرمایهتمدنباشناسهملی10320741707کهدرتاریخ1390/12/21باشمارةثبت42258نزدمرجع
ثبتشرکتهایشهرستانتهرانبهثبترسیدهاست .نشانیبازارگردانعبارتستازتهران،آرژانتین،بلواربیهقی،خیابان14غربی،پالک6با
کدپستی1514755711:؛
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
حسابرس صندوق:مؤسسهحسابرسیوخدماتمالیمدبرانمستقلباشناسهملی10100471290کهدرتاریخ1379/04/25باشماره
12096نزدمرجعثبتشرکتهایشهرتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتست :تهران،خیابانمطهری،خیابانشهیدسرافراز،
برجموج،طبقهپنجم،واحد،22باکدپستی158653148:؛
کارگزار:مؤسسهحسابرسیوخدماتمالیمدبرانمستقلباشناسهملی10100471290کهدرتاریخ1379/04/25باشماره12096نزد
مرجعثبتشرکتهایشهرتهرانبهثبترسیدهاست.نشانیحسابرسعبارتست :تهران،خیابانمطهری،خیابانشهیدسرافراز،برجموج،طبقه
پنجم،واحد،22باکدپستی158653148:؛
- - 3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهایمالیصندوقاساساًبرمبنایارزشهایجاریدرتاریخترازنامهتهیهشدهاست.
 - 4خالصه اهم رویههای حسابداری
 4 - 1سرمایه گذاریها
سرمایهگذاریدراوراقبهادارشاملسهاموسایرانواعاوراقبهاداردرهنگامتحصیلبهبهایتمامشدهثبتودراندازهگیریهایبعدیبهخالصارزشفروش
طبقدستورالعمل"نحوةتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاری"مصوب1386/11/30هیأتمدیرهسازمانبورسواوراقبهادار
اندازهگیریمیشود.
 4 - 1 - 1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی:
سرمایهگذاریدرسهامشرکتهایبورسییافرابورسیبهخالصارزشفروشمنعکسمیشود .خالصارزشفروشسهامعبارتاستازارزشبازارسهمدر
پایانروزیاقیمتتعدیلشدهسهم،منهایکارمزدمعامالتومالیاتفروشسهام؛
باتوجهبهدستورالعملنحوهتعیینقیمتخریدوفروشاوراقبهاداردرصندوقهایسرمایهگذاریمدیرصندوقمیتوانددرصورتوجودشواهدوارائه
مستنداتکافیارزشسهمدرپایانروزرابهمیزانحداکثر 20درصدافزایشیاکاهشدهدوقیمتتعدیلشدهرامبنایمحاسبۀخالصارزشفروشقرار
دهد.
 4 - 1 - 2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتدرهرروزباکسرکارمزدفروشازقیمتبازارآنهامحاسبهمیگردد.
 4 - 1 - 3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیربورسی یا غیر فرابورسی:
خالصارزشفروشاوراقمشارکتغیربورسیدرهرروزمطابقباسازوکاربازخریدآنهاتوسطضامنتعیینمیشود.
 4 - 2درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 4 - 2 - 1سود سهام :
درآمدحاصلازسودسهامشرکتهادرزمانتصویبسودتوسطمجمععمومیصاحبانسهامشرکتهایسرمایهپذیرشناساییمیشود.همچنینسودسهام
متعلقبهصندوقسرمایهگذاریبهارزشفعلیمحاسبهودرحسابهامنعکسمیگردد.برایمحاسبهارزشفعلیسودسهامتحققیافتهودریافتنشده،مبلغ
سوددریافتنیباتوجهبهبرنامهزمانبندیپرداختسودتوسطشرکتسرمایهپذیروحداکثرظرفمدت8ماهبااستفادهازنرخسودعلیالحسابساالنهآخرین
اوراقمشارکتدولتیبهعالوه5درصدتنزیلمیشود.تفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیباگذشتزمانازسودسهامکسرمیشود.

 4 - 2 - 2سود سپرده بانکی و اوراق با درآمد ثابت یا علی الحساب:
سودتضمینشدهاوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبراساسمدتزمانوباتوجهبهماندهاصلسرمایهگذاری
شناساییمیشود.همچنینسودسپردهبانکیبهطورروزانهباتوجهبهکمترینماندهوجوهدرحسابسپردهونرخسودعلیالحسابمحاسبهمیگردد.مبلغ
محاسبهشدهسوداوراقبهاداربادرآمدثابتیاعلیالحساب،سپردهوگواهیهایسپردهبانکیبااستفادهازنرخسودهماناوراقوبادرنظرگرفتنمدت
باقیماندهتادریافتسودباهماننرخقبلیتنزیلشدهودرحسابهایصندوقسرمایهگذاریمنعکسمیشود.
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 4 - 3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزدارکانوتصفیهصندوقسرمایهگذاریبهصورتروزانهبهشرحجدولزیرمحاسبهودرحسابهاثبتمیشود.
کارمزدارکان
هزینههایتاسیس

هزینهایبرگزاریمجامعصندوق

شرحنحوةمحاسبه
معادلپنجدرهزار()0/005وجوهجذبشدهدرپذیرهنویسیاولیهتاسقف1.000میلیونریالباارائۀمدارکمثبتهبا
تصویبمجمعصندوق؛
حداکثرتامبلغ50میلیونریالبرایبرگزاریمجامعدرطولیکسالمالیباارایۀمدارکمثبتهباتصویبمجمع
صندوق؛
ساالنهحداکثر2درصد()0/02ازمتوسطارزشروزانهسهاموحقتقدمسهامتحتتملکصندوقوسهدرهزار()0.003

کارمزدمدیر

ازارزشروزانهاوراقبهاداربادرآمدثابتتحتتملکصندوقموضوعبند1-2-2امیدنامهو10درصدازمابهالتفاوت
روزانهیسودعلیالحسابدریافتنیناشیازسپردهگذاریدرگواهیسپردهبانکییاحسابهایسرمایهگذاریبانکهایا
موسساتمالیواعتباریایرانینسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتنیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده؛

کارمزدبازارگردان
کارمزدمتولی

حقالزحمهحسابرس

ساالنهپنجدرهزار()0/005ازمتوسطرئزانهخالصارزشداراییهایصندوق؛
ساالنهپنجدرهزار()0/005ازمتوسطروزانهارزشخالصداراییهایصندوقکهساالنهحداقل100میلیونریالو
حداکثر170میلیونریالخواهدبود؛

مبلغثابت90میلیونریالبرایهرسالمالی؛

حقالزحمهوکارمزدتصفیهصندوق معادلیکدرهزار()0/001ارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورةاولیهتصفیهمیباشد؛

حقپذیرشوعضویتدرکانونها

معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهایمذکور،مشروطبراینکهعضویتدراینکانونهاطبقمقرراتاجباریباشدیا
عضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد؛

هزینههایدسترسیبهنرمافزار،تارنما هزینههایدسترسیبهنرمافزارصندوق،نصبوراهاندازیتارنمایآنوهزینههایپشتیبانیآنهاساالنهتاسقف500
وخدماتپشتیبانیآنها

میلیونریالباارائهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق؛

هزینۀحقپذیرشوعضویتدرکانونها حداکثربرابربا50میلیونریال؛
هزینۀسپردهگذاریواحدهایسرمایه
گذاریوتوزیعسودنقدی

براساسمقرراتشرکتسپردهگذاریمرکزیوتسویهوجوهاوراقبهادار؛

 4 - 4بدهی به ارکان صندوق

باتوجهبهتبصره13ماده52اساسنامه،کارمزدمدیر،متولی،ضامنهرسهماهیکبارتاسقف90درصدقابلپرداختاست.باقیماندهکارمزدارکانبهعنوان
تعهدصندوقبهارکاندرحسابهامنعکسمیشود.

 4 - 5تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
اینتعدیالتبهدلیلتفاوتدرنحوهمحاسبۀقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریایجادمیشود.برایمحاسبۀقیمتصدورواحدهایسرمایهگذاری
کارمزدپرداختیبابتتحصیلداراییمالیبهارزشخریدداراییهایمالیاضافهمیشود.همچنینبرایمحاسبهقیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریکارمزد
معامالتومالیاتازقیمتفروشداراییهایمالیصندوقسرمایهگذاریکسرمیگردد.نظربهاینکهبرطبقتبصره2ماده13اساسنامهصندوقارزشروز
داراییهایصندوقبرابرباقیمتابطالواحدهایسرمایهگذاریاست،بهدلیلآنکهداراییهایصندوقدرترازنامهبهارزشروزاندازهگیریوارائهمیشود؛لذا
تفاوتقیمتصدوروابطالواحدهایسرمایهگذاریتحتعنوانتعدیالتناشیازقیمتصدوروابطالمنعکسمیشود.

6

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -5سرمایهگذاری در سهام
گذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورسبهتفکیکصنعتبهشرحزیراست:


سرمایه

1397/03/31
صنعت
سرمایهگذاریها
شرکتهایچندرشتهایصنعتی
سیمان،آهکوگچ

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال
15,699,467,818
8,348,156,232
10,244,558,194

ریال

ریال

15,012,190,000
9,526,205,000
12,014,703,250
0
0
4,792,804,628
0
0
0

6.28%

0.00%

41,345,902,878

17.31%

انبوهسازیامالکومستغالت
قندوشکر
واسطهگریهایمالیوپولی

1396/12/29

4,195,125,406

محصوالتشیمیایی
موادومحصوالتدارویی
سایرواسطهگریهایمالی

38,487,307,650

درصدبهکلداراییها

3.99%
5.03%
0.00%
0.00%
2.01%
0.00%
0.00%

7

درصدبهکلداراییها

بهایتمامشده

خالصارزشفروش

ریال
15,699,467,818
16,054,146,600
9,967,680,793
4,983,522,676
5,138,301,350
4,195,125,406
1,357,888,652
1,347,381,900
674,846,993

ریال

ریال

17,299,667,500
15,794,487,500
10,012,912,875
5,010,665,000
4,919,562,000
4,066,956,750
1,307,130,000
1,129,776,225
660,001,625

4.60%

0.18%

59,418,362,188

60,202,144,016

15.99%

4.20%
2.66%
1.33%
1.31%
1.08%
0.35%
0.30%

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -6سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
یادداشت
6-1

اوراقمشارکتفرابورسی
جمعکل

1397/03/31

1396/12/29

ریال

ریال

191,465,937,083

311,311,019,637

191,465,937,083

311,311,019,637

- 6-1سرمایهگذاری در اوراق مشارکت بورسی به تفکیک به شرح زیر است:
1397/03/31
تاریخسررسید نرخسود-درصد

1396/12/29
خالصارزشفروش

درصدخالص ارزش فروش به

خالصارزشفروش

کل داراییها

(ریال)

کل داراییها

11.83%

10,194,269,013

2.72%

50,909,018,724

13.57%
15.07%
29.69%

ارزشاسمی(ریال)

سودمتعلقه(ریال)

بهایتمامشده

ارزشیابی

اسنادخزانهاسالمی971228

1397/12/28

0

1,000,000

1,930,837,010

42,267,507,739

2,087,511,541

44,355,019,280

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96

1397/05/08

0

1,000,000

187,083,162

5,290,558,558

264,951,375

5,555,509,933

1.48%

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

1397/06/12

0

1,000,000

2,330,166,458

70,880,893,054

3,827,514,054

74,708,407,108

19.92%

56,509,755,462

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

1397/07/10

0

1,000,000

2,799,431,696

62,739,659,993

4,107,340,769

66,847,000,762

17.82%

111,351,119,616

اوراقمشارکتملینفتایران2

1397/12/25

21%

جمع

-

7,247,518,326

-

181,178,619,344

8

10,287,317,739

(ریال)

-

0.00%

191,465,937,083

51.05%

82,346,856,822
311,311,019,637

درصدخالص ارزش فروش به

21.95%
83.00%

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -7حسابهای دریافتنی
حسابهایدریافتنیتجاریبهتفکیکبهشرحزیراست:
1397/03/31

سودسهامدریافتنی
سوددریافتنیسپردهبانکی
سوددریافتنیاوراقمشارکتبورسی
جمع

1396/12/29

تنزیلنشده

مبلغتنزیل

تنزیلشده

تنزیلشده

ریال

ریال

ریال

ریال

198000000

-23117967

174882033

3531862323

60573

-431

60142

-29964153

0

0

0

21845768

198060573

-23118398

174942175

3523743938

-8جاری کارگزاران
جاریکارگزارانبهتفکیکهرکارگزاربهشرحزیراست:
1397/03/31
نامشرکتکارگزاری

1396/12/29

گردشبستانکار

ماندهابتدایدوره

گردشبدهکار

بدهکار-ریال

ریال

کارگزاریفیروزهآسیا

426,277,347

178,222,487,499

)(173,650,233,967

جمع

426,277,347

178,222,487,499

)(173,650,233,967

ماندهپایاندوره

ماندهپایاندوره

بدهکار-ریال

بدهکار-ریال

4,998,530,879

426,277,347

4,998,530,879

426,277,347

 -9سایر داراییها
سایرداراییهاشاملآنبخشازمخارجتاسیسصندوقمیباشدکهتاتاریخترازنامهمستهلکنشدهوبهعنوانداراییبهسالهایآتیمنتقلمیشود.مخارجتاسیسطیدوره3سالهبهصورتروزانه

مستهلکشدهاست.

1397/03/31

1396/12/29

ماندهابتدایدوره

مخارجاضافهشدهطیدوره

استهالکطیدوره

ماندهپایاندوره

ماندهپایاندورهمالی

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

370410943

64698

()34,037,319

336,438,322

370,410,943

7

8119333

()2,908,902

5,210,438

7

مخارجعضویتدرکانونها

21-

0

0

()21

()21

مخارجنرمافزار

39

616400009

()127,397,259

489,002,789

39

5450000

()1,090,040

4,359,960

8184031

36946221-

835011488

مخارجتاسیس
مخارجبرگزاریمجامع

مخارحثبتونظارتبرصندوقها
جمع

370410950

9

370410968

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -10موجودی نقد
موجودینقدصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:
1397/03/31

1396/12/29

ریال

ریال

کوتاهمدت849-810-2547592-1سامان

55,260,681

571,814,850

جاری849-40-2547592-1سامان

9,362,984

14,599,711

جمع

64,623,665

586,414,561

-11بدهی به ارکان صندوق
بدهیبهارکانصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:
1397/03/31

1396/12/29

ریال

ریال

مدیرصندوق

464,346,353

548,968,167

متولی

43,315,029

37,260,240

حسابرس

22,904,050

19,972,575

بازارگردان

394,265,622

593,776,174

جمع

924,831,054

1,199,977,156

10

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -12سایر حساب های پرداختنی و ذخایر
سایرحسابهایپرداختنیوذخایردرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:
1397/03/31

1396/12/29

ریال

ریال

ذخیرهکارمزدتصفیه

39,765,703

23,991,995

مخاجنرمافزار

621,996,164

121,996,164

مخاجنرمافزار

5,450,000

-

667,211,867

145,988,159

جمع

 -13خالص دارایی ها
خالصداراییهادرتاریخترازنامهبهتفکیکواحدهایسرمایهگذاریعادیوممتازبهشرحزیراست:


1396/12/29

1397/03/31
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهایسرمایهگذاریعادی

21,041,647

226,527,243,986

35,266,712

364,731,942,864

واحدهایسرمایهگذاریممتاز

1,000,000

10,765,661,261

1,000,000

10,342,102,288

جمع

22,041,647

237,292,905,247

36,266,712

375,074,045,152
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
-14سود(زیان) فروش اوراق بهادار:
اوراقبهاداربهشرحزیرمیباشد:

سود(زیان)
دوره مالی  9ماهه و 3

دوره مالی  9ماهه و  3روزه

روزه منتهی به 29

منتهی به  29اسفندماه

اسفندماه 1396

1396

خالصسود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسوفرابورس

14-1

730167637

()1,108,077,356

سود(زیان)ناشیازفروشاوراقمشارکت

14-2

883,806,903

()2,008,179,938

1,613,974,540

()3,116,257,294

یادداشت

-14-1سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسوفرابورسبشرحزیرمیباشد:
دوره مالی  9ماهه و 3
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
تعداد

روزه منتهی به 29

بهایفروش

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

اسفندماه 1396
سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

امالحایران

110,000

1,343,430,000

()1,446,914,149

()6,381,290

()6,717,150

()116,582,589

-

تولیدوصادراتریشمک

100,000

5,035,813,500

()5,149,689,725

()4,825,524

()5,079,500

()123,781,249

-

سرمایهگذاریمسکنالوند

2,200,000

8,075,746,228

()8,050,597,729

()23,919,738

()25,179,007

()23,950,246

-

صندوقبازنشستگی

4,800,000

5,617,446,642

()5,195,758,962

()38,359,562

()40,378,716

342,949,402

-

قنداصفهان

600,000

675,000,000

22,884,643

()26,682,751

()28,087,220

643,114,672

-

لیزینگصنعت

500,000

8,437,216,598

()8,422,218,222

()3,205,729

()3,375,000

8,417,647

-

البرزدارو

-

-

-

-

-

-

91,988,878

صنایعپتروشیمیخلیجفارس

-

-

-

-

-

-

()1,093,858,805

سرمایهگذاریتوسعهملی

-

-

-

-

-

-

()157,668,977

داروسازیسبحان

-

-

-

-

-

-

50,818,540

مدیریتصنعتشویندهت.ص.بهشهر

-

-

-

-

-

-

643,008

29,184,652,968

()28,242,294,144

()103,374,594

()108,816,593

730,167,637

()1,108,077,356

8,310,000

12

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397

-14-2سود(زیان)حاصلازفروشاوراقمشارکتبشرحزیرمیباشد:
دوره مالی  9ماهه و 3
روزه منتهی به 29
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
تعداد

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
رایتلماهانه%21
اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

اسفندماه 1396

بهایفروش

ارزشدفتری

مالیات

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

54300.000

52,448,431,400

)(51,141,328,691

-

)(38,025,091

1269077618.000

-

700.000

721,000,000

)(721,522,725

-

)(522,720

)(1,045,445

-

20000.000

18,273,650,000

)(18,299,287,756

-

)(13,248,393

)(38,886,149

)(3,123,351

اسنادخزانهاسالمی971228

10000.000

8,437,216,598

)(8,484,836,454

-

)(6,116,977

)(53,736,833

-

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

42000.000

38,904,580,000

)(38,972,878,966

-

)(28,205,818

)(96,504,784

)(4,490,898

اوراقمشارکتملینفتایران2

10000.000

10,006,426,160

)(10,194,269,013

-

)(7,254,651

)(195,097,504

)(14,500,000

مشارکتشهرداریمشهد1392

-

-

-

-

-

-

)(74,740,157

مشارکتشهرداریمشهد3-ماهه%18

-

-

-

-

-

-

)(274,150,042

اوراقمشارکتمیدکوماهانه20%

-

-

-

-

-

-

)(152,510,100

مشارکتنفتوگازپرشیا970123

-

-

-

-

-

-

)(1,359,118,165

اسنادخزانهاسالمی961227

-

-

-

-

-

-

365802019.000

مرابحهدولتیگندم970719

-

-

-

-

-

-

)(12,311,268

سفارشساخت(استصناع)توسعهملی

-

-

-

-

-

-

)(396,983,043

اجارهرایتلماهانه20درصد

-

-

-

جمع

137000.000

128791304158.000

()127,814,123,605

13

-

()93,373,650

-

)(82,054,933

883806903.000

)(2,008,179,938

صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
-15سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریاوراقبهادار
اوراقبهاداربهشرحزیرمیباشد:

سود(زیان)
یادداشت

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداریسهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس
سود(زیان)تحققنیافتهاوراقمشارکت

دوره مالی  3ماهه منتهی به
 31خردادماه 1397

دوره مالی  9ماهه و 3
روزه منتهی به 29
اسفندماه 1396

15-1

1548074520

767,779,657

15-2

7247518326

5179902965

8,795,592,846

5,947,682,622

-15-1سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دورهمالی9ماههو3روزه

دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397

سيمان داراب

منتهیبه29اسفندماه1396

ارزشبازار

ارزشدفتری

کارمزد

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

سودو(زیان)تحققنیافته
نگهداری

سودو(زیان)تحققنیافتهنگهداری

ریال

ریال

12,133,000,000

)(10,289,790,280

)(57,631,750

)(60,665,000

1,724,912,970

45,231,723

صندوقبازنشستگی
سرمايه گذاري اعتبار ايران

9,620,000,000

)(8,140,428,952

)(45,695,000

)(48,100,000

1,385,776,048

)(259,659,100

4,839,000,000

)(4,066,956,749

)(22,985,250

)(24,195,000

724,863,001

)(144,170,961

سرمایهگذاریتوسعهصنعتی

15,160,000,000

)(17,299,667,499

)(72,010,000

)(75,800,000

)(2,287,477,499

1,601,185,133

امالحایران

0

0

0

0

0

)(50,758,657

تولیدوصادراتریشمک

0

0

0

0

0

)(217,605,992

سرمایهگذاریمسکنالوند

0

0

0

0

0

27,142,280

قنداصفهان

0

0

0

0

0

)(218,739,394

لیزینگصنعت

0

0

0

0

0

)(14,845,375

41,752,000,000

()39,796,843,480

()198,322,000

()208,760,000

1,548,074,520

767,779,657

-15-2سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت:
دورهمالی9ماههو3روزه

دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
ارزشبازار

کارمزد

ارزشدفتری

منتهیبه29اسفندماه1396

مالیات

سودو(زیان)تحققنیافته
نگهداری

سودو(زیان)تحققنیافتهنگهداری

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

اسنادخزانه-م3بودجه970710-96

88,397,625,000

)(85,534,105,026

)(64,088,278

0

2,799,431,696

1,681,597,380

اسنادخزانه-م2بودجه970612-96

120,626,595,750

)(118,216,763,237

)(79,666,055

0

2,330,166,458

2,303,611,688

اسنادخزانهاسالمی971228

53,264,640,000

)(51,295,186,126

)(38,616,864

0

1,930,837,010

188,009,437

اسنادخزانه-م1بودجه970508-96
اوراقمشارکتملینفتایران2

58,521,480,000

)(58,291,968,765

)(42,428,073

0

187,083,162

819,665,447

0

0

0

0

0

187,019,013

320,810,340,750

)(313,338,023,154

)(224,799,270

0

7,247,518,326

5,179,902,965
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -16سود سهام
دورهمالی9ماههو3روزه
منتهیبه29اسفندماه

دورهمالی3ماههمنتهیبه31خردادماه1397
نامشرکت

سالمالی

تاریختشکیل

تعدادسهاممتعلقهدر

مجمع

زمانمجمع

سودمتعلقبههرسهم

1396

جمعدرآمدسودسهام

هزینهتنزیل

خالصدرآمدسودسهام

خالصدرآمدسودسهام

ریال

ریال

ریال

ریال

1396

1397/02/15

110,000

1800

198,000,000

)(23,117,967

174,882,033

-

توسعهملی

1396

1396/11/24

5,000,000

780

-

-

-

3,419,819,820

تولیدوصادراتریشمک

1396

1396/12/23

100,000

1300

-

-

-

112,042,503

سرمایهگذاریتوسعهصنعتی

1396

1396/10/30

7,000,000

90

-

-

-

630,000,000

198000000

)(23,117,967

174882033

4161862323

معدنیامالحایران

 -17سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  9ماهه و 3

منتهی به 31

روزه منتهی به 29

خردادماه 1397

اسفندماه 1396

ریال

ریال

سودسپردهبانکی

17-1

81,734,916

1,700,967,905

سوداوراقمشارکت

17-2

108,110,063

8,467,541,706

189844979

10168509611

یادداشت

جمع
-17-1سودسپردهبانکیبشرحزیرمیباشد:

دوره مالی  9ماهه و 3
روزه منتهی به 29
اسفندماه 1396

دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
تاریخسرمایه

ریال

ریال
538,356,164

نرخسود

سود

درصد

ریال

ریال

1396/10/04
کوتاهمدت-849-810-2547592-1-سامان

1396/01/26

10%

81,735,347

)(431

81,734,916

1396/10/04
کوتاهمدت-849-10-2547592-1-سامان

1396/01/26

10%

-

-

-

1,162,611,741

81735347

431-

81734916

1700967905

گذاری

تاریخسررسید

هزینهتنزیلسود

سودخالص

سودخالص

سپرده
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397

-17-2سوداوراقمشارکتبهشرحزیراست:
دوره مالی  9ماهه و  3روزه
منتهی به  29اسفندماه

دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
نرخسود

سود

هزینهتنزیل

سودخالص

سودخالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

-

-

-

284,520,974

-

-

296,993,462

102,455,262

319,081,110
381,966,292

تاریخسرمایهگذاری

تاریخسررسید

سفارشساخت(استصناع)توسعهملی

1396/10/25

1397/09/02

23

اوراقمشارکتمیدکوماهانه20%

1396/10/25

1397/01/25

20

-

اوراقمشارکتملینفتایران2

1396/11/28

1397/12/25

21

102,455,262

-

مشارکتشهرداریمشهد1392

1396/10/11

27/12/1396

20

-

-

-

مشارکتنفتوگازپرشیا970123

1396/10/24

1397/01/23

20

-

-

-

2,674,268,369

مشارکتشهرداریمشهد3-ماهه%18

1396/10/10

27/12/1396

18

-

-

-

3,837,305,580

اجارهرایتلماهانه20درصد

1396/10/10

22/10/1396

20

5,654,801

-

5,654,801

615,180,918

مرابحهدولتیگندم970719

1396/10/25

1397/07/19

20

-

-

-

58,225,001

108,110,063

-

108,110,063

8,467,541,706

 -18سایر درآمد ها
یادداشت

دوره مالی  9ماهه و  3روزه

دوره مالی  9ماهه و 3

منتهی به  29اسفندماه 1396

روزه منتهی به 29
اسفندماه 1396

ریال

ریال

برگشتهزینهتنزیل-سودسهامسالمالیقبل

18-1

498,137,677

-

تعدیلکارمزدکارگزاری

18-2

-

680,728,597

498,137,677

680,728,597

-18-1درآمدبرگشتهزینهتنزیلسالگذشته،شاملدرآمدناشیازتفاوتبینارزشتنزیلشدهوارزشاسمیدرآمدسودسهاموسپردهبانکیاست،کهدرسالهایقبلازدرآمدسودسهاموسپرده
بانکیکسرشدهوطیسالمالیجاریتحققیافتهاست.
 -18-2ماندهفوقبابتعودتکارمزدخریدوفروشسهامباتوجهبهمفاددستورالعملپیشگیریازمعامالتغیرمعمولصندوقهایسرمایهگذاریمیباشد.
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -19هزینه کارمزد ارکان

هزینهکارمزدارکانبهشرحزیراست:
دوره مالی  9ماهه و  3روزه
دوره مالی  3ماهه منتهی

منتهی به  29اسفندماه

به  31خردادماه 1397

1396

مدیرصندوق

464,346,353

548,818,167

متولیصندوق

43,315,029

37,260,240

حسابرسصندوق

22,931,475

19,972,575

بازارگردانصندوق
جمع

394,265,622

593,776,174

924,858,479

1,199,827,156

 -20سایر هزینه ها
یادداشت

دوره مالی  3ماهه منتهی
به  31خردادماه 1397

دوره مالی  9ماهه و  3روزه
منتهی به  29اسفندماه
1396

ریال

ریال

116,878,215

111,923,046

1,000,008

-

-

29,564,405

2,844,204

2,681,563

هزینهتصفیه

15,773,708

23,991,995

هزینهتاسیس

34,037,319

29,589,057

11,669,076

11,283,624

182,202,530

209,033,690

هزینهنرمافزار
هزینهثبتونظارتبرصندوقها
هزینهحقپذیرشوعضویتدرکانونها
هزینهبرگزاریمجامع

سایر

20-1

جمع
-20-1اینمبلغشاملمالیاتبرارزشافزودهوهزینهکارمزدبانکیمیباشد.
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صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت فیروزه آسیا
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1397
 -21تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
دوره مالی  3ماهه منتهی به

دوره مالی  9ماهه و  3روزه

 31خردادماه 1397

منتهی به  29اسفندماه 1396

ریال

ریال

تعدیالتارزشگذاریصدورواحدهایعادی

3,700,930,139

3,700,930,139

تعدیالتارزشگذاریابطالواحدهایعادی

()9,396,791,110

()7,727,670,000

()5,695,860,971

()4,026,739,861

جمع

 -22تعهدات و بدهیهای احتمالی
صندوقدرپایاندورهمالی3ماههمنتهیبه1397/03/31هیچگونهتعهداتوبدهیاحتمالیبااهمیتینداشتهاست.

 -23سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خردادماه 1397
اشخاصوابسته

شرکتکارگزاری

مدیرصندوقودارنده

فیروزهآسیا

واحدهایسرمایهگذاریممتاز

شرکتسرمایهگذاری

دارندهواحدهایسرمایه

توسعهصنعتیایران

گذاریممتاز

مدیر

اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

دوره مالی  9ماهه و  3روزه منتهی به  29اسفندماه 1396
نوعواحدهایسرمایه

تعدادواحدهایسرمایه

گذاری

گذاری

ممتاز

900,000

90%

ممتاز

900,000

90%

ممتاز

100,000

10%

ممتاز

100,000

10%

1,000,000

100%

1,000,000

100%

نوعواحدهایسرمایهگذاری

جمع

تعدادواحدهای
سرمایهگذاری

درصدتملک

-24معامالت با اشخاص وابسته
معامالتبااشخاصوابستهدردورهمالیموردگزارشصرفا"محدودبهانجامخریدوفروشسهامبرایصندوقتوسطشرکتکارگزاریفیروزهآسیامیباشدکهگردشحسابمزبوردریادداشتتوضیحی8صورتهایمالیافشاءشدهاست.

شرح معامله

طرف معامله

نوع وابستگی

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

مدیر

خرید و فروش سهام

شرکت کارگزاری فیروزه آسیا

مدیر

کارمزد مدیر

مانده طلب (بدهی)
ریال

موضوع معامله

ارزش معامله

تاریخ معامله

351,872,721,466

طی سال مالی

4,998,530,879

464,346,353

طی دوره مالی

464,346,353

معامله با ارکان و اشخاص وابسته به شرح یادداشت توضیحی شماره  19صورتهای مالی و مانده طلب (بدهی) آنها به شرح یادداشت توضیحی شماره  11صورتهای مالی می باشد

-25رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهاییکهبعدازتاریخترازنامهتاتاریختصویبصورتهایمالیاتفاقافتاده،مستلزمتعدیلاقالمصورتهایمالیویاافشاءدریادداشتهایهمراهنبودهاست.
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درصدتملک

