گزارش عملکرد
صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش
برای دوره مالی منتهی به  30آذر 1399

«ثبت شده به شماره  11741نزد سازمان بورس و اوراق بهادار»

مقدمه
اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی صندوق می باشد ،با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد گروه
مدیران سرمایه گذاری و در جهت حفظ منابع صندوق و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه صندوق تهیه و ارائه گردیده است .این
اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آن ها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ،به نحو
درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده کنندگان می شود ،از گزارش
حذف نگردیده و در تاریخ  1399/10/20به تایید مدیران سرمایه گذاری صندوق رسیده است.

اعضاء گروه مدیران سرمایه گذاری صندوق
اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری
عباس حسنی
رضا صفی خانی
معصومه کاشف

معرفی «صندوق سرمایهگذاری الماس کوروش»
صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش ،صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب میشود ،درتاریخ  1399/07/06تحت شماره
 11741نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و
تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی
ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپرده ها و گواهی های سپرده
بانکی ،سهام پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس سرمایه گذاری می نماید.
ارکان آن نیز مطابق جدول ذیل در مجمع عمومی مؤسس انتخاب شده و قبول سمت نمودند.

عملیات اجرایی دوره

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان کوروش

حسابرس

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

متولی

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

در دوره فعالیت منتهی به  99/09/30صندوق دارای تعداد  102.395.277درخواست صدور و  3.607.680درخواست ابطال بوده
است ،که در نتیجه آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق در پایان دوره  102.587.597واحد بوده است.
تعداد واحدهای سرمایهگذاری در ابتدای دوره

3.800.000

تعداد واحدهای صادر شده

102.395.277

تعداد واحدهای ابطالی

3.607.680

تعداد واحدهای سرمایهگذاری در انتهای دوره

102.587.597

داراییهای صندوق
در دوره منتهی به  %5.38 ، 99/09/30از ترکیب دارایی های صندوق را سهام %29.42 ،را اوراق و  %64.48را سپرده های بانکی
سپرده های بانکی تشکیل داده اند.

ترکیب دارایی ها

سپرده بانکی

اوراق

سهام

ترکیب سرمایهگذاران در پایان دوره
تمام واحدهای سرمایه گذاری صندوق در اختیار سرمایه گذاران حقوقی است.

شرح
سرمایهگذاران
حقیقی
سرمایهگذاران
حقوقی
کل سرمایهگذاران

تعداد

تعداد واحدهای

درصد تملک

سرمایهگذاری

صندوق

423

33.819.334

%33

5

68.768.263

%67

428

102.587.597

%100

صورتهای مالی:
خالصه صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش برای دوره یک ماه و سه روز منتهی به  1399/09/30مطابق جداول
ذیل می باشند:

صورت سود و زیان و صورت گردش گردش خالص داراییها دوره یک ماه و سه روز منتهی به  1399/09/30به شرح زیر می باشد:

