شركت :صندوق سرمایه گذاري سپهر خبرگان نفت()EEE
اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

نماد:

سخنم(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 497533 :

كد صنعت46430609 :
سال مالی منتهی به1397/06/31 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام

صندوق سرمایه گذاري سپهر خبرگان نفت()EEE

گزارش نسبت به صورت هاي مالی
بند مقدمه
 .1صورت خالص دارايي¬هاي صندوق سرمايه¬گذاري سپهر خبرگان نفت در تاريخ  31شهريور ماه  1397و صورت¬هاي سود و زيان و گردش خالص دارايي¬هاي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،همراه با يادداشت¬هاي توضيحي
 1تا  27پيوست ،توسط اين موسسه ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی
 .2مسئوليت تهيه صورت¬هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با مدير صندوق است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورت¬هاي مالي است به گونه¬اي که اين صورت¬ها ،عاري از
تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
 .3مسئوليت اين موسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه
اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ،اطمينان معقول کسب شود .حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب
روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي
روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ،بررسي مي شود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي
حسابداري انجام شده توسط مديريت صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات مفاد اساسنامه  ،اميدنامه صندوق و دستور العمل "اجرايي ثبت و گزارش¬دهي رويه¬هاي مالي صندوق هاي سرمايه¬گذاري" را به مجمع صندوق گزارش کند.
اظهار نظر
 .4به نظر اين موسسه ،صورتهاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري سپهر خبرگان نفت در تاريخ  31شهريور ماه 1397و نتايج عمليات و گردش خالص دارييهاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،از تمام جنبه
هاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان مي دهد.
 .13در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليست¬هاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط
اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است .در اين خصوص هرچند مسئول مبارزه با پولشويي در صندوق معرفي گرديده ،ليکن رعايت کامل آئين نامه ها و دستورالعمل هاي فوق مورد تاکيد اين موسسه مي باشد .
تاكید بر مطالب خاص
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نماد:

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

سخنم(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 497533 :

كد صنعت46430609 :
سال مالی منتهی به1397/06/31 :

سرمايه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .5تا تاريخ تهيه اين گزارش مبلغ  2.831ميليون ر از مطالبات مربوط به سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير منعکس در يادداشت  8توضيحي صورتهاي مالي به حيطه وصول درنيامده است .افزون بر آن تنزيل سود سهام برخي از شرکتها بدون
در نظر گرفتن جدول زمان بندي شرکت هاي سرمايه پذير صورت گرفته است .اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
سایر بندهاي توضیحی
 .6بر اساس اسناد و مدارک موجود تا تاريخ تهيه اين گزارش ،چک ليست بررسي موارد عدم رعايت اساسنامه و اميدنامه و ساير مقررات لزم الجراي سازمان بورس و اوراق بهادار ("سبا") در خصوص صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله
( )ETFتهيه نشده است .بنابراين حدود رسيدگي هاي اين موسسه در چارچوب وظايف حسابرس در اساسنامه صندوق مي باشد و ايرادات مشاهده شده طبق چک ليست هاي رعايت مقررات ساير صندوق ها مورد بررسي قرار گرفته است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي
 .7اصول و رويه¬هاي کنترل داخلي مدير و متولي در جهت اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و همچنين روش¬هاي مربوط به ثبت و ضبط حساب¬ها طي سال مالي مورد گزارش به صورت نمونه¬اي توسط اين موسسه
مورد رسيدگي قرار گرفته و به مواردي برخورد نشده است.
 .8محاسبات خالص ارزش روز دارايي¬ها( ، )NAVارزش آماري ،قيمت¬هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه¬گذاري به صورت نمونه¬اي مورد رسيدگي قرار گرفته و به استثناي بند  10اين گزارش ،به موردي برخورد نشده است.
 .9مفاد بند  3-2اميدنامه و ماده  26اساسنامه صندوق در خصوص حد نصاب هاي سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت داراي مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل  30درصد ،گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي
حداکثر  60درصد و سهام و حق تقدم سهام در يک صنعت به ميزان حداکثر  5درصد از کل دارايي هاي صندوق ،درمواقعي از سال مالي،رعايت نشده است.
 .10بدليل ضعف موجود در نرم افزار صندوق،قيمت اوراق مشارکت موجود در پرتفوي صندوق در پاره اي از موارد مطابق با آخرين معامله نمي باشد.
 .11بخشنامه شماره  12010024سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانک¬ها و موسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي ،رعايت نگرديده است.
 .12گزارش عملکرد مدير که در تارنماي صندوق نيز منتشر شده ،مورد بررسي قرار گرفته است .با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک
ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد ،جلب نگرديده است.
تاریخ تهیه گزارش

05آبان1397
موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

شریک موسسه شاخص اندیشان

احد شله چی

800435

15:15:59 1397/09/14

مدیر موسسه شاخص اندیشان

مجتبی الهامی

800082

15:17:41 1397/09/14
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اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

نماد:

سخنم(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 497533 :

كد صنعت46430609 :
سال مالی منتهی به1397/06/31 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت خالص داراییها
شرح

در تاریخ 1397/06/31

در تاریخ 1396/06/31

سرمایهگذاري در سهام و حق تقدم سهام

73,740

10,940

سرمایهگذاري در سپرده وگواهی سپرده بانکی

299,130

19,356

سرمایهگذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

152,397

40,535

سرمایه گذاري در صندوقهاي سرمایهگذاري

0

0

سرمایهگذاري در گواهی سپرده كالیی

0

0

حسابهاي دریافتنی

10,128

1,533

جاري كارگزاران

2,176

0

سایر داراییها

294

264

موجودي نقد

42

12

جمع داراییها

537,907

72,640

بدهیها
حسابهاي پرداختنی

0

0

پرداختنی به اركان صندوق

2,126

420

پرداختنی به سرمایهگذاران

0

387

تسهیلت مالی دریافتی

0

0

888

28

0

2,240

3,014

3,075

534,893

69,565

0

0

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر
جاري كارگزاران
جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري
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اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

نماد:

سخنم(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 497533 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال

كد صنعت46430609 :
سال مالی منتهی به1397/06/31 :
واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
حسابرسی شده منتهی به1396/06/31

درآمدها

درصد تغییر
--

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

8,873

1,182

651

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

19,853

1,066

1,762

سود سهام

3,312

1,185

179

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

58,298

5,904

887

سایر درآمدها

440

292

51

جمع درآمدها

90,776

9,629

843
--

هزینهها
()2,498

()1,473

70

هزینه كارمزد اركان
سایر هزینهها

()672

()539

25

جمع هزینه ها

()3,170

()2,012

58

سود (زیان) قبل از هزینههاي مالی

87,606

7,617

1,050

0

0

--

87,606

7,617

1,050

هزینههاي مالی
سود (زیان) خالص
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نماد:

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

سخنم(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 497533 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال

كد صنعت46430609 :
سال مالی منتهی به1397/06/31 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

شرح
خالص داراییها (واحدهاي سرمایهگذاري) اول دوره
واحدهاي سرمایهگذاري صادر شده طی دوره
واحدهاي سرمایهگذاري ابطال شده طی دوره
سود (زیان) خالص دوره
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
تعدیلت صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
خالص داراییها (واحدهاي سرمایهگذاري) پایان دوره

1397/06/31

1396/06/31

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

5004690
43900000
0
0
0
0
48904690

69565
439000
0
87606
-65443
4165
534893

5004690
0
0
0
0
0
5004690

61947
0
0
7617
0
0
69564
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