شركت :صندوق توسعه اندوخته آینده()EEE

نماد:

اطلس

شماره اطلعیه 494015 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام

صندوق توسعه اندوخته آینده()EEE

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 -1 .1صورتهاي مالي صندوق سرمايهگذاري توسعه اندوخته آينده (اطلس) شامل صورت خالص دارائيها به تاريخ  30مهر ماه  1397و صورتهاي سود و زيان و گردش خالص داراييها براي سال مالي
 6ماهه منتهي به تاريخ مزبور ،و يادداشتهاي توضيحي  1تا  26توسط اين مؤسسه ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
 -2 .2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با مدير صندوق است ،اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ،عاري از تحريف با
اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
 -3 .3مسئوليت اين مؤسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به
گونهاي برنامهريزي 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
صندوق ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط مدير صندوق و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.

همچنين اين مؤسسه بعنوان حسابرس مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه ،اميدنامه صندوق و ضوابط مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و ساير موارد لزم را به مجمع عمومي صندوق گزارش کند.
اظهار نظر
 -4 .4به نظراين مؤسسه ،صورتهاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي صندوق سرمايهگذاري توسعه اندوخته آينده (اطلس) در تاريخ  30مهر ماه  1397و عملکرد مالي و گردش خالص داراييهاي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،از
تمام جنبههاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص

 1از 6

شركت :صندوق توسعه اندوخته آینده()EEE

نماد:

اطلس

شماره اطلعیه 494015 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :

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

 -5 .5همانگونه که در يادداشت  7-1صورتهاي مالي عنوان گرديده است به رغم مکاتبات به عمل آمده ،سود سهام مصوب مجامع شرکتهاي داروسازي توليد دارو و معدني و صنعتي گل گهر پس از گذشت  8ماه از تاريخ مجمع تا تاريخ اين گزارش
به حيطه وصول در نيامده است.
 اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نشده است.گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
 -6 .6محاسبات خالص ارزش روز داراييها ( ،)NAVارزش آماري ،قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايهگذاري براساس اساسنامه به صورت نمونهاي مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته که اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم صحت
محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.
 -7 .7اصول و رويههاي کنترل داخلي "مدير" و "متولي" و "صندوق" در اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و "کفايت اين اصول و رويهها" و همچنين روشهاي مربوط به ثبت حسابها در طي سال مورد رسيدگي به صورت
نمونهاي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است که به استثناي موارد ذيل ،اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم رعايت اصول و رويههاي کنترل داخلي باشد برخورد نکرده است.
 -1-7ابلغيه  12020093سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص ارائه پرتفوي ماهانه صندوق سرمايهگذاري منتهي به آذر ،دي و بهمن  1396پس از مهلت مقرر در تارنماي اطلعرساني در سامانه کدال.
 -2-7مفاد بند  3-2اميدنامه در خصوص سقف سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم سهام منتشر شده از طرف يک ناشر در بورس تهران حداکثر  10درصد از داراييهاي صندوق در مورد سهام شرکتهاي پتروشيمي مبين و فولد مبارکه اصفهان به طور
کامل رعايت نگرديده است( .کمتر از  10روز کاري)
 -3-7مفاد بند  3-2اميدنامه در خصوص سرمايهگذاري در سهام ،حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقهبندي دريک صنعت به ميزان حداکثر  %30از داراييهاي صندوق (صنعت فلزات اساسي) به طور کامل رعايت نگرديده است.
 -4-7مفاد بند  23امدينامه در خصوص سرمايهگذاري در گواهي سپرده بانکي و سپرده بانکي حداکثر  15درصد از کل داراييهاي صندوق (کمتر از  10روز کاري) به طور کامل رعايت نگرديده است.
 -5-7مواد  17و  19اساسنامه در خصوص اطلعرساني به متولي جهت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري بازارگردان با توجه به تعدد صدور و ابطال و عدم امکان اين موضوع به صورت کتبي جهت هر يک از صدور و ابطالهاي مزبور
رعايت نگرديده است.
 -8 .8گزارش فعاليت مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد صندوق که براساس مفاد بند  3ماده  46اساسنامه که جهت ارائه به دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري تهيه شده ،مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است .با توجه به رسيدگيهاي انجام
شده و به استثناي موارد مندرج در بند  7فوق ،نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد ،جلب نشده است.
 -9 .9در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لزمالجرا از تاريخ  )09/05/1391رعايت مفاد قانون مزبور ،دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مراجع ذيربط و استانداردهاي
حسابرسي ،مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگيهاي انجام شده ،اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

13آذر1397
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
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نماد:

شماره اطلعیه 494015 :

اطلس

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :

امضا كننده

سمت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شماره عضویت

زمان

شریک موسسه رهبین

محمد حاجی پور

811001

15:02:33 1397/09/18

مدیر موسسه رهبین

حسین شیخ سفلی

800454

15:03:51 1397/09/18
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نماد:

اطلس

شماره اطلعیه 494015 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

صورت خالص داراییها
شرح
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم سهام

در تاریخ 1397/07/30

در تاریخ 1396/07/30

373,348

88,090

0

0

28,513

9,218

سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایهگذاری

0

0

سرمایهگذاری در گواهی سپرده كالیی

0

0

حسابهای دریافتنی

4,950

3,132

جاری كارگزاران

5,228

0

سایر داراییها

186

786

موجودی نقد

10,441

344

جمع داراییها

422,666

101,570

سرمایهگذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی
سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

بدهیها
حسابهای پرداختنی

0

0

پرداختنی به اركان صندوق

2,995

1,291

پرداختنی به سرمایهگذاران

5,284

0

0

0

239

224

0

106

8,518

1,621

414,148

99,949

0

0

تسهیلت مالی دریافتی
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
جاری كارگزاران
جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایهگذاری
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نماد:

اطلس

شماره اطلعیه 494015 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :
واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1397/07/30

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
حسابرسی شده منتهی به1396/07/30

درآمدها

درصد تغییر
--

سود (زیان) فروش اوراق بهادار

41,983

()1,457

--

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

123,474

782

15,690

سود سهام

11,128

14,991

()26

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

894

2,130

()58

سایر درآمدها

397

226

76

جمع درآمدها

177,876

16,672

967
--

هزینهها
هزینه كارمزد اركان

()4,592

()3,609

27

سایر هزینهها

()1,117

()1,129

()1

جمع هزینه ها

()5,709

()4,738

20

سود (زیان) قبل از هزینههای مالی

172,167

11,934

1,343

0

0

--

172,167

11,934

1,343

هزینههای مالی
سود (زیان) خالص
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نماد:

اطلس

شماره اطلعیه 494015 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1397/07/30حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 10,000 :میلیون ریال

كد صنعت46430606 :
سال مالی منتهی به1397/07/30 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت گردش خالص دارایی ها

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

1397/07/30

1396/07/30

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

7813924
18720000
-11640000
0
0
0
14893924

99949
187200
-116400
172167
0
71232
414148

12313924
0
-4500000
0
0
0
7813924

140687
0
-45000
11934
0
-7672
99949
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