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نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت46430614 :
سال مالی منتهی به1397/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل
به هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاري شاخصی  30شركت بزرگ فیروزه()EEE

گزارش نسبت به صورت هاي مالی
بند مقدمه
 .1صورت خالص داراييهاي صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه در تاريخ  31شهريور ماه  1397و صورتهاي سود و زيان و گردش خالص داراييهاي آن ،براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور که براساس
دستورالعمل اجراي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه گرديده ،همراه با يادداشتهاي توضيحي  1الي  26پيوست ،مورد حسابرسي اين مؤسسه قرار گرفته است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی
 .2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ،با مدير صندوق سرمايه گذاري است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها ،عاري از
تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
 .3مسئوليت اين مؤسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين 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 اثر بخشي 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 مدير صندوق سرمايه گذاري 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 به عنوان حسابرس مستقل مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات مقرر در مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و مقررات ناظر بر فعاليتهاي صندوقهاي سرمايه گذاري مشترک را به مدير صندوق گزارش نمايد.
اظهار نظر
 .4به نظر اين مؤسسه ،صورتهاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري شاخص سي شرکت بزرگ فيروزه در تاريخ  31شهريور ماه  1397و نتايج عمليات و گردش خالص داراييهاي آن را براي دوره مالي شش ماهه منتهي
به تاريخ مزبور ،از تمام جنبههاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.
سایر بندهاي توضیحی
 .5صورتهاي مالي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه  ،1396صندوق توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ  19ارديبهشت ماه  1397آن مؤسسه ،نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهارنظر مقبول ارائه
شده است.
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نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

كد صنعت46430614 :

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

سال مالی منتهی به1397/12/29 :

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي
 .6محاسبات خالص ارزش روز داراييها ( ،)NAVارزش آماري ،قيمت صدور و قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري طي دوره مالي مورد گزارش ،به طور نمونه اي مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است .اين مؤسسه در رسيدگيهاي خود به
موردي حاکي از عدم صحت محاسبات انجام شده برخورد نکرده است.
 .7مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق مورد گزارش ،در خصوص موارد زير رعايت نشده است:
رديفمفادموضوعتوضيحات
1کنترليتنزيل سود نقدي سهام شرکتهاي سرمايه پذير طبق زمانبندي اعلم شده از سوي شرکتدر مورد سهام شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي ،گروه مپنا ،ايران خودرو ،سرمايه گذاري گروه توسعه ملي ،پاليش نفت اصفهان ،معدني و صنعتي
چادرملو ،معدني و صنعتي گل گهر ،پتروشيمي فجر ،گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان و پاليش نفت تهران
دريافت سود نقدي سهام شرکتهاي سرمايه پذير ظرف مهلت مقرردر مورد ملي صنايع مس و سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
2تبصره  4ماده  56اساسنامهارائه گزارش حسابرسي صورتهاي مالي حداکثر ظرف  20روز پس از دريافتبراي سال مالي منتهي به  29/12/1396و دوره شش ماهه منتهي به 31/06/1397
3تبصره  2ماده  35اساسنامه ثبت صورتجلسه مجمع در خصوص تغييرات اميدنامه و اساسنامه ظرف حداکثر يک هفته از تاريخ برگزاري مجمعمجمع مورخ  06/05/1397با دو روز تأخير
4بخشنامه 12010023ارائه گزارش توسط متولي هر سه ماه يکبار ظرف  20روز پس از پايان هر دوره سه ماههبراي دوره  31/03/1397و  31/06/1397با تأخير ارائه شده است
5ماده  22اساسنامهتعلق حداقل  ./1درصد ميزان حداقل تعداد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق توسط هر يک از اعضاي گروه مديران سرمايه گذاري-
 .8اصول و رويه هاي کنترل داخلي مدير و متولي صندوق در اجراي وظايف مذکور در اساسنامه و اميدنامه صندوق و روشهاي مربوط به ثبت حسابها و جمع آوري مدارک و مستندات مربوط ،به صورت نمونه اي مورد رسيدگي و بررسي قرار
گرفته و باستثناي موارد مندرج در بند  ،7موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل داخلي مشاهده نگرديده است.
 .9گزارش عملکرد مدير صندوق که در راستاي بند  8ماده  56اساسنامه صندوق سرمايه گذاري درباره وضعيت و عملکرد صندوق به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صندوق تنظيم گرديده مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است .با توجه به
رسيدگيهاي انجام شده ،نظر اين مؤسسه 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 نشده است.
 .10در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط اين
مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است .در اين خصوص ،اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

27آبان1397
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

 2از 6

شركت :صندوق سرمایه گذاري شاخصی  30شركت بزرگ فیروزه()EEE

نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت46430614 :
سال مالی منتهی به1397/12/29 :

امضا كننده

سمت
شریک موسسه فاطر

مهدي كشاورز بهادري

مدیر موسسه فاطر

محمد رضا نادریان
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

شماره عضویت
891707

زمان
13:09:01 1397/09/13
13:24:30 1397/09/13
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نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت46430614 :
سال مالی منتهی به1397/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت خالص داراییها
شرح
سرمایهگذاري در سهام و حق تقدم سهام

در تاریخ 1397/06/31

در تاریخ 1396/12/29

198,358

126,198

0

0

11,651

20,445

سرمایه گذاري در صندوقهاي سرمایهگذاري

0

0

سرمایهگذاري در گواهی سپرده كالیی

0

0

4,376

2,288

0

0

سایر داراییها

272

515

موجودي نقد

1,367

1,317

جمع داراییها

216,024

150,763

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

حسابهاي دریافتنی
جاري كارگزاران

بدهیها
حسابهاي پرداختنی

0

0

پرداختنی به اركان صندوق

1,151

1,076

پرداختنی به سرمایهگذاران

0

0

تسهیلت مالی دریافتی

0

0

526

508

1

83

1,678

1,667

214,346

149,096

0

0

سایر حسابهاي پرداختنی و ذخایر
جاري كارگزاران
جمع بدهیها
خالص داراییها
خالص داراییهاي هر واحد سرمایهگذاري
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نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت46430614 :
سال مالی منتهی به1397/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی دوره  6ماهه

حسابرسی شده منتهی به 1397/06/31

حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31

درصد تغییر

واقعی حسابرسی شده سال مالی
منتهی به 1396/12/29

--

درآمدها
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

()6,365

3,677

--

4,288

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار

68,936

5,936

1,061

29,932

سود سهام

8,570

5,828

47

7,747

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

167

145

15

178

سایر درآمدها

113

108

5

108

جمع درآمدها

71,421

15,694

355

42,253

--

هزینهها
()1,703

()1,214

40

()2,622

سایر هزینهها

()273

()268

2

()582

جمع هزینه ها

()1,976

()1,482

33

()3,204

سود (زیان) قبل از هزینههاي مالی

69,445

14,212

389

39,049

0

0

--

0

69,445

14,212

389

39,049

هزینه كارمزد اركان

هزینههاي مالی
سود (زیان) خالص
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نماد:

فیروزه(صندوق
سرمايه گذاری

شماره اطلعیه 496646 :

اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به ( 1397/06/31حسابرسی شده)

كد صنعت46430614 :
سال مالی منتهی به1397/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 2,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت گردش دارایی ها

1396/06/31

1397/06/31

شرح

1396/12/29

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

تعداد

قیمت

10039732

149097

10039732

110047

10039732

110047

واحدهاي سرمایهگذاري صادر شده طی دوره

0

0

0

0

0

0

واحدهاي سرمایهگذاري ابطال شده طی دوره

-300000

-3000

0

0

0

0

سود (زیان) خالص دوره

0

69445

0

14212

0

39049

سود پرداخت شده به سرمایه گذاران

0

0

0

0

0

0

تعدیلت صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی

0

-1196

0

0

0

0

9739732

214346

10039732

124259

10039732

149096

خالص داراییها (واحدهاي سرمایهگذاري) اول دوره

خالص داراییها (واحدهاي سرمایهگذاري) پایان دوره
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