صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  33دی ماه 9314

با احتزام
بِ پیَست غَرتْای هالی غٌدٍق سزهایِگذاری تَسعِ اًدٍختِ آیٌدُ (اطلس) هزبَط بِ دٍرُ هالی
سِ هاِّ هٌتْی بِ تاریخ  30دی هاُ  1314کِ در اجزای هفاد بٌد  8هادُ  56اساسٌاهِ غٌدٍق بز اساس سَابك،
هدارن ٍ اطالعات هَجَد در خػَظ عولیات غٌدٍق تْیِ گزدیدُ بِ ضزح سیز تمدین هیگزدد:
ضوارُ غفحِ
· غَرت خالع داراییْا

2

· غَرت سَد ٍ سیاى

3

گزدش خالع دارائی ّا

4

یادداشتهایتوضیحی:

·













الف .اطالعات کلی غٌدٍق

5ٍ6

ب .هبٌای تْیِ غَرت ّای هالی

6

پ .خالغِ اّن رٍیِّای حسابداری

6-1

ت .یادداضتّای هزبَط بِ الالم هٌدرج در غَرتّای هالی ٍ سایز اطالعات هالی

10-23

ایي غَرتْای هالی در چارچَب استاًداردّای حسابداری ٍ با تَجِ بِ لَاًیي ٍ همزرات ساسهاى بَرس اٍراق
بْادار در رابطِ با غٌدٍق ّای سزهایِ گذاری لابل هعاهلِ تْیِ گزدیدُ است .هدیزیت غٌدٍق سزهایِ
گذاری تَسعِ اًدٍختِ آیٌدُ (اطلس) بز ایي باٍر است کِ ایي غَرتْای هالی بزای ارائِ تػَیزی رٍضي ٍ
هٌػفاًِ اس ٍضعیت عولکزد هالی غٌدٍق ،در بزگیزًدُ ّوِ اطالعات هزبَط بِ غٌدٍق ّواٌّگ با
ٍالعیتْای هَجَد ٍ اثزات آًْا درآیٌدُ کِ بِ غَرت هعمَل درهَلعیت کًٌَی هی تَاى پیص بیٌی ًوَد،
هی باضد ٍ بِ ًحَ درست ٍ بِ گًَِ کافی در ایي غَرتْای هالی افطا گزدیدُ اًد.غَرتْای هالی حاضز در
تاریخ  1314/11/13بِ تایید ارکاى سیزدر غٌدٍق رسیدُ است.
ارکانصنذوقشخصحقوقیامضا
مذیرصنذوقشرکتکارگزاریمفیذ 

متولیصنذوقموسسهحسابرسیمتینخردمنذ 

1



صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
صورت خالص داراییها
در تاریخ 30دی ماه 1394

یادداشت

1394.10.30
سیال

1394.07.30
سیال

داسایی ها
سشمایهگزاسی دس سهام و حق تقذم

5

206,716,027,694

190,439,926,928

سشمایهگزاسی دسسایش اوساق بهاداسبادسآمذ ثابت یا علی الحساب

6

34,373,337,176

46,427,523,498

حسابهای دسیافتنی

7

5,441,958,573

9,868,807,646

سایشداساییها

8

2,187,971,197

2,002,223,706

موجودی نقذ

9

1,091,154,300

79,126,402

جاسی کاسگزاسان

10

538,625,112

1,227,032,974

250,349,074,052

250,044,641,154

جمع داساییها
بذهی ها
بذهی به اسکان صنذوق

11

1,673,764,692

4,648,003,166

بذهی به سشمایه گزاسان

12

10,515,700,000

906,500,000

سایش حسابهای پشداختنی ورخایش

13

220,911,680

199,487,637

12,410,376,372

5,753,990,803

جمع بذهیها
خالص داساییها

237,938,697,680

14

تعذاد واحذهای سشمایهگزاسی
خالص داساییهای هش واحذ سشمایهگزاسی

24,713,924

27,013,924

9,628

9,043

یادداشت های توضیحی همشاه،بخش جذایی نا پزیش صوستهای مالی می باشذ

2

244,290,650,351

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ آﯾﻨﺪه)اﻃﻠﺲ(
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دوره اي
ﺻﻮرت ﺳﻮد وزﯾﺎن
دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30دي ﻣﺎه 1394

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

رﯾﺎل

رﯾﺎل

رﯾﺎل

ﺳﻮد )زﯾﺎن( ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار

15

)(10,860,753,318

)(2,131,922,866

)(28,990,169,533

ﺳﻮد )زﯾﺎن( ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري اوراق ﺑﻬﺎدار

16

22,692,649,247

)(27,941,846,327

)(17,445,373,082

ﺳﻮد ﺳﻬﺎم

17

2,663,198,333

1,802,832,920

34,082,456,777

ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدارﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب

18

2,422,459,683

1,174,874,971

3,926,571,342

ﺳﺎﯾﺮدرآﻣﺪﻫﺎ

19

345,517,158

1,234,136,300

797,712,719

17,263,071,103

)(25,861,925,002

)(7,628,801,777

ﯾﺎدداﺷﺖ
درآﻣﺪﻫﺎ:

ﺟﻤﻊ درآﻣﺪﻫﺎ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ:
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن

20

1,830,347,222

2,322,433,524

8,908,447,817

ﺳﺎﯾﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

21

271,676,552

106,090,614

737,131,143

ﺟﻤﻊ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

2,102,023,774

2,428,524,138

9,645,578,960

ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

15,161,047,329

)(28,290,449,140

)(17,274,380,737

6.28%
6.99%
.

-9.63%
-9.78%

-6.2%
-5.1%

ﺑﺎزده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل

ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون)رﯾﺎل(وﺟﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

=

ﺑﺎزده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاري

ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎن دوره+ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯿﻬﺎي اول دوره
2

=

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮزون)رﯾﺎل(
وﺟﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ ﺻﺪور و اﺑﻄﺎل±ﺳﻮد)زﯾﺎن(ﺧﺎﻟﺺ
ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎن دوره

=

ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري
ﭘﺎﯾﺎن دوره

ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

3

صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
صورت گزدش خالص دارائیها
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30دی ماه1394

صورت گردش خالص دارائیها
دوره مالی سه ماهه منتهی به

دوره مالی سه ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

یادداشت
تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری
خالص داراییها (واحذهای سزمایه گذاری) اول دوره
واحذهای سزمایهگذاری صادر شذه طی دوره
واحذهای سزمایهگذاری ابطال شذه طی دوره
سود(سیان)خالص
تعذیالت
خالص دارایی ها(واحذهای سزمایه گذاری)درپایان دوره

تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری

ریال

27,013,924
0
)(2,300,000

244,290,650,351
0
)(23,000,000,000
15,161,047,329
1,487,000,000

24,713,924

237,938,697,680

22

33,013,924
0
)(1,900,000

316,671,914,255
0
)(19,000,000,000
)(28,290,449,140
1,764,529,603

31,113,924

271,145,994,718

یادداشت های توضیحی همزاه،بخش جذایی نا پذیز صورتهای مالی می باشذ

4

ریال

تعذاد واحذهای
سزمایه گذاری

ریال

33,013,924
0
)(6,000,000

316,671,914,255
0
)(60,000,000,000
)(17,274,380,737
4,893,116,833

27,013,924

244,290,650,351

صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به 0014/03/03

 -1اطالعات کلی صٌذٍق
 -1-1تاضٗرچِ فؼال٘ت
غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تَسؼِ اًسٍذتِ آٌٗسُ (اطلس) وِ غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ لاتل هؼاهلِ هحسَب هٖ ضَز
زض تاضٗد ً 1392/09/17عز ثثت ضطوتْا تا ضواضُ  ٍ 32953زض تاضٗد  1392/10/01تحت ضواضُ ً 11215عز
ساظهاى تَضس تِ ثثت ضس٘سُ استّ .سف اظ تطى٘ل اٗي غٌسٍق ،خوغآٍضٕ سطهاِٗ اظ سطهاِٗگصاضاى ٍ تطى٘ل
سثسٕ اظ زاضاّٖٗا ٍ هسٗطٗت اٗي سثس است .تا تَخِ پصٗطش ضٗسه هَضز لثَل ،تالش هٖضَز ت٘طتطٗي
تاظزّٖ هوىي ًػ٘ة سطهاِٗگصاضاى گطزز .تطإ ً٘ل تِ اٗي ّسف ،غٌسٍق زض سْام ،حك تمسم ذطٗس سْام
پصٗطفتِ ضسُ زض تَضس تْطاى ٍ فطاتَضس اٗطاى ،اٍضاق هطاضوت ،اٍضاق اخاضُ ،اٍضاق هطاتحِ ٍ اٍضاق تْازاض ضٌّٖ
ٍ ساٗط اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٍ ...سطهاِٗگصاضٕ هًٖواٗس .هست فؼال٘ت غٌسٍق تِ هَخة هازُ ()5
اساسٌاهِ ،اظ تاضٗد ثثت تِ هست ًاهحسٍز ازاهِ هٖ ٗاتس .هطوع اغلٖ غٌسٍق زض تْطاى ،ذ٘اتاى وطٗوراى ظًس،
اتتسإ ذ٘اتاى لائن همام فطاّاًٖ ،وَچِ ًگ٘ي ،وَچِ ظٗثا ،پالن ٍ1الغ ضسُ ٍ غٌسٍق زاضإ ضؼثِ ًوٖ تاضس.

 -1-2اطالع ضساًٖ
ولِ٘ اطالػات هطتثط تا فؼال٘ت غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ تَسؼِ اًسٍحتِ آٌٗسُ (اطلس) هطاتك تا هازُ 55
اساسٌاهِ زض تاضًوإ غٌسٍق تِ آزضس  www.atlasetf.comزضج گطزٗسُ است.
 -2ارکاى صٌذٍق سزهایِگذاری
غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ تَسؼِ اًسٍذتِ آٌٗسُ (اطلس) اظ اضواى ظٗط تطى٘ل ضسُ است:
هجوع صٌذٍق :اظ اختواع زاضًسگاى ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تطى٘ل هٖضَز .زاضًسگاى ٍاحسّإ
سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ تِ اظإ ّط ٍاحس سطهاِٗگصاضٕ هوتاظ ٗه حك ضإٔ زاضًس .زض تاضٗد تطاظًاهِ زاضًسگاى ٍاحس
ّإ سطهاِٗ گصاضٕ هوتاظٕ وِ زاضإ حك ضإٔ تَزُ اًس ضاهل اضراظ ظٗط است:

ضزٗف

ًام زاضًسگاى ٍاحسّإ هوتاظ

تؼساز ٍاحسّإ هوتاظ تحت
توله

زضغس ٍاحسّإ تحت توله

1

ضطوت واضگعاضٕ هف٘س (سْاهٖ ذاظ)

990،000

99

2

هْسٕ آشضذص

10،000

1

1،000،000

100

هدوَع
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صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به 0014/03/03

هذیز صٌذٍق :ضطوت واضگعاضٕ هف٘س است وِ زض تاضٗد  1373/09/23تا ضواضٓ ثثت ً 109737عز هطخغ ثثت
ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هسٗط ػثاضت است اظ تْطاى ـ وطٗوراى ظًس اتتسإ ذ٘اتاى
لائن همام فطاّاًٖ ـ وَچِ ًگ٘ي ـ وَچِ ظٗثا پالن.1
هتَلی صٌذٍق :هتَلٖ غٌسٍق ،هَسسِ حساتطسٖ هت٘ي ذطزهٌس است وِ زض تاضٗد  1381/01/14تِ ضواضُ ثثت
 ٍ 1124ضٌاسِ هلٖ ً 10260168565عز هطخغ ثثت ضطوتّإ اغفْاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ هتَلٖ ػثاضتست
اظ  :تْطاى -تلَاض ه٘طزاهاز ه٘ساى هحسٌٖ ذ٘اتاى ضاُ ًظطٕ پالن ٍ 41احس  8طثمِ سَم.
باسارگزداى :تاظاضگطزاى غٌسٍق ضطوت تاه٘ي سطهاِٗ سپْط (سْاهٖ¬ذاظ) است وِ زض تاضٗد  1390/09/06تا
ضواضٓ ثثت  ٍ 419292ضٌاسِ هلٖ ً 10320708990عز هطخغ ثثت ضطوتّإ اغفْاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ
تاظاضگطزاى ػثاضت است اظ :تْطاى ،تلَاض آفطٗماً ،ثص آضش غطتٖ ،پالن- 113ساذتواى سپْط آفطٗما طثمِ .5
حسابزس صٌذٍق :حساتطس غٌسٍق ،هَسسِ حساتطسٖ ت٘ات ضاٗاى است وِ زض تاضٗد  1357/02/12تِ ضواضُ ثثت
 ٍ 1910ضٌاسِ هلٖ ً 10100168482عز هطخغ ثثت ضطوتّإ ضْطستاى تْطاى تِ ثثت ضس٘سُ استً .طاًٖ حساتطس
ػثاضتست اظ :تْطاى خ هطْطٕ -تؼس اظ لائن همام فطاّاًٖ-پالن  -231طثمِ .3
 -3هبٌای تْیِ صَرتْای هالی
غَضتْإ هالٖ غٌسٍق اساساً تط هثٌإ اضظشّإ خاضٕ زض پاٗاى زٍضُ هالٖ تِْ٘ ضسُ است.
 -4خالصِ اّن رٍیِّای حسابذاری
 -4-1سزهایِگذاریّا
سطهاِٗگصاضٕ زض اٍضاق تْازاض ضاهل سْام ٍ ساٗط اًَاع اٍضاق تْازاض زض ٌّگام تحػ٘ل تِ تْإ توام ضسُ ثثت ٍ زض
اًساظُگ٘طّٕإ تؼسٕ تِ ذالع اضظش فطٍش طثك زستَضالؼول" ًحَٓ تؼ٘٘ي ل٘وت ذطٗس ٍ فطٍش اٍضاق تْازاض زض
غٌسٍقّإ سطهاِٗگصاضٕ" هػَب ّ٘ 1386/11/30أت هسٗطُ ساظهاى تَضس اٍضاق تْازاض اًساظُگ٘طٕ هٖضَز.
 -4-1-1سزهایِگذاری در سْام شزکتّای بَرسی یا فزابَرسی :سطهاِٗگصاضٕ زض سْام ضطوتّإ تَضسٖ ٗا
فطاتَضسٖ تِ ذالع اضظش فطٍش هٌؼىس هٖضَز .ذالع اضظش فطٍش سْام ػثاضت است اظ اضظش تاظاض سْن زض
پاٗاى ضٍظ ٗا ل٘وت تؼسٗل ضسُ سْن ،هٌْإ واضهعز هؼاهالت ٍ هال٘ات فطٍش سْام .تاتَخِ تِ تٌس  2-1زستَضالؼول
" ًحَٓ تؼ٘٘ي ل٘وت ذطٗس ٍ فطٍش اٍضاق تْازاض زض غٌسٍقّإ سطهاِٗگصاضٕ" هسٗط غٌسٍق هٖتَاًس زض غَضت
ٍخَز ضَاّس ٍ اضائِ هستٌسات وافٖ ،اضظش سْن زض پاٗاى ضٍظ ضا تِ ه٘عاى حساوثط  20زضغس افعاٗص ٗا واّص زّس ٍ
ل٘وت تؼسٗل ضسُ ضا هثٌإ هحاسثٔ ذالع اضظش فطٍش لطاض زّس.
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صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به 0014/03/03

 -4-1-2سزهایِگذاری در اٍراق هشارکت پذیزفتِ شذُ در بَرس یا فزابَرس :ذالع اضظش فطٍش اٍضاق
هطاضوت زض ّط ضٍظ تا وسط واضهعز فطٍش اظ ل٘وت تاظاض آًْا هحاسثِ هٖگطزز.
 -4-1-3سزهایِگذاری در اٍراق هشارکت غیز بَرسی یا غیز فزابَرسی ٍ گَاّی سپزدُ باًکی :ذالع اضظش
فطٍش اٍضاق هطاضوت غ٘ط تَضسٖ زض ّط ضٍظ هطاتك ساظٍواض تاظذطٗس آًْا تَسط ضاهي ،تؼ٘٘ي هٖضَز.
 -4-2درآهذحاصل اس سزهایِگذاریّا
 -4-2-1سَد سْام  :زضآهس حاغل اظ سَز سْام ضطوتّا زض ظهاى تػَٗة سَز تَسط هدوغ ػوَهٖ غاحثاى
سْام ضطوتّإ سطهاِٗپصٗط ضٌاساٖٗ هٖضَزّ .وچٌ٘ي سَز سْام هتؼلك تِ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ اضظش فؼلٖ
هحاسثِ ٍ زض حسابّا هٌؼىس هٖگطزز .تطإ هحاسثِ اضظش فؼلٖ سَز سْام تحمك ٗافتِ ٍ زضٗافت ًطسُ ،هثلغ
سَز زضٗافتٌٖ تا تَخِ تِ تطًاهِ ظهاًثٌسٕ پطزاذت سَز تَسط ضطوت سطهاِٗ پصٗط ٍ حساوثط ظطف هست  8هاُ تا
استفازُ اظ ًطخ سَز ػلٖ الحساب ساالًِ آذطٗي اٍضاق هطاضوت زٍلتٖ تِ ػالٍُ  5زضغس تٌعٗل هٖضَز .تفاٍت ت٘ي
اضظش تٌعٗل ٍ اضظش اسوٖ تا گصضت ظهاى تِ حساب ساٗط زضآهسّا هٌظَض هٖ ضَز.
 -4-2-2سَد سپزدُ باًکی ٍ اٍراق بْادار با درآهذ ثابت یا علی الحساب :سَز تضو٘ي ضسُ اٍضاق تْازاض تا زضآهس
ثاتت ٗا ػلٖ الحساب ،سپطزُ ٍ گَاّّٖإ سپطزُ تاًىٖ تط اساس هست ظهاى ٍ تا تَخِ تِ هاًسُ اغل سطهاِٗگصاضٕ
ضٌاساٖٗ هٖضَزّ .وچٌ٘ي سَز سپطزُ تاًىٖ تِ طَض ضٍظاًِ تا تَخِ تِ ووتطٗي هاًسُ ٍخَُ زض حساب سپطزُ ٍ ًطخ
سَز ػلٖالحساب هحاسثِ هٖگطزز .هثلغ هحاسثِ ضسُ سَز اٍضاق تْازاض تا زضآهس ثاتت ٗا ػلٖ الحساب ،سپطزُ ٍ
گَاّٖ ّإ سپطزُ تاًىٖ تا استفازُ اظ ًطخ سَز ّواى اٍضاق ٍ تا زض ًظط گطفتي هست تالٖهاًسُ تا زضٗافت سَز ،تا
ّواى ًطخ لثلٖ تٌعٗل ضسُ ٍ زض حسابّإ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ هٌؼىس هٖضَز.
 -4-3هخارج اًتقالی بِ دٍرُ ّای آتی
هراضج اًتمالٖ تِ زٍضُ ّإ آتٖ ضاهل هراضج تاس٘س ٍ تطگعاضٕ هداهغ هٖ تاضس .تط اساس هازُ  37اساسٌاهِ
هراضج تأس٘س ظطف هست پٌح سال ٗا تا پاٗاى زٍضٓ فؼال٘ت غٌسٍق ّط وسام ووتط تاضس ،تِ طَض ضٍظاًِ هستْله
هٖضَز ٍ هراضج تطگعاضٕ هداهغ ً٘ع پس اظ تطى٘ل هدوغ اظ هحل زاضاّٖٗإ غٌسٍق پطزاذت ٍ ظطف هست ٗه
سال ٗا تا پاٗاى زٍضٓ فؼال٘ت غٌسٍق ّط وسام ووتط تاضس ،تِ طَض ضٍظاًِ هستْله هٖضَز زض اٗي غٌسٍق هست ظهاى
استْالن هراضج تأس٘س  5سال هٖتاضس.
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صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به 0014/03/03

 -4-4هحاسبِ کارهشد ارکاى ٍ تصفیِ
واضهعز اضواى ٍتػفِ٘ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ تِ غَضت ضٍظاًِ تِ ضطح خسٍل ظٗط هحاسثِ ٍ زضحسابّا
ثثت هٖضَز:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه

شدٌدرپذیزٌوًیسی


)اسيجًٌجذة
َشیىٍَبی تأسیس (شبمل َشیىٍَبیتبسیسمعبدلثیستيپىجدردٌَشار(0/0025

تجلیغپذیزٌوًیسی) 


ايلیٍحداوثزتبمجلغ  200میلیًنریبلثبارائةمدارنمثجتٍثبتصًیتمجمعصىديق يَشیىٍ
پذیزٌوًیسیثٍمجلغ2585753335183ریبل .

َشیىٍَبی ثزگشاری مجبمع صفزریبل 

صىديق 
وبرمشدمدیز 

سبالوٍ  2درصداسمتًسظريساوٍارسشسُبميحكتمدميسُبمتحتتملهصىديقثعاليٌسٍ
درَشار() 0/003اسمتًسظريساوٍارسشايراقثُبدارثبدرآمدثبثتتحتتملهصىديقثبرعبیت
مفبد دستًرالعمل پیشگیزی اس معبمالت غیز معمًل صىديق َبی سزمبیٍ گذاری مصًة
َ1391/07/14یئتمدیزٌسبسمبنثًرسيايراقثُبدار .

وبرمشدمتًلی 

سبالوٍ دي در َشار( )0/002اس متًسظ ريساوة ارسش خبلص داراییَبی صىديق ي حدالل  100
میلیًنریبليحداوثز500میلیًنریبل .

وبرمشدثبسارگزدان 

)اسمتًسظريساوةارسشخبلصداراییَبیصىديق 

سبالوٍ1درصد(0/01

حكالشحمةحسبثزس 


سبالوٍمجلغثبثت140میلیًنریبل 

)ارسشخبلصدارایی َبیصىديقدرآغبسديرٌتصفیٍمیثبشد .

حكالشحمٍيوبرمشدتصفیة معبدلیهدرَشار(0/001

مدیزصىديق 
ًیتدرایهوبوًنَبعجك

َبیمذوًر5مشزيطثزایهوٍعض


معبدلمجلغتعییهشدٌتًسظوبوًن
حك پذیزش ي عضًیت در
وبوًنَب 


ممزراتاججبریثبشدیبعضًیتثٍتصًیتمجمعصىديقثزسد.وٍمجلغآنحداوثز 100ریبل
خًاَدثًد .

َشیىٍی دستزسی ثٍ وزمافشار صىديق 5وصت ي راٌاوداسی تبرومبی آن ي َشیىٍَبی پشتیجبوی آوُب

َشیىٍَبی دستزسی ثٍ

وزمافشار 5تبرومب ي خدمبت سبالوٍتبسمف500میلیًنریبلثبارایٍمدارنمثجتٍيثبتصًیتمجمعصىديق .

پشتیجبویآنَب 
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صندوق سزمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
بزای دوره مالی سه ماهه منتهی به 0014/03/03

 -4-5بذّی بِ ارکاى صٌذٍق
تا تَخِ تِ تثػطُ  3هازُ  54اساسٌاهِ ،واضهعز هسٗط ،هتَلٖ ٍ تاظاضگطزاى ّط سِ هاُ ٗه تاض تا سمف 90
زضغس لاتل پطزاذت است .تالٖهاًسُ واضهعز اضواى تِ ػٌَاى تؼْس غٌسٍق تِ اضواى زض حسابّا هٌؼىس ٍ
زض پاٗاى ّط سال هالٖ تسَِٗ هٖ ضَز.

 -4-6هخارج تأهیي هالی
سَز ٍواضهعز تسْ٘الت زضٗافتٖ اظ تاًهّا،هَسسات هالٖ ٍ اػتثاضٕ ٍ ذطٗس الساطٖ سْام هراضج تأه٘ي
هالٖ ضا زض تط هٖگ٘طز ٍ زض زٍضُ ٍلَع تِ ػٌَاى ّعٌِٗ ضٌاساٖٗ هٖضَز.
 -4-7تعذیالت ًاشی اس تفاٍت قیوت صذٍر ٍ ابطال
اٗي تؼسٗالت تِ زل٘ل تفاٍت زض ًحَُ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍ اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ اٗداز هٖضَز.
تطإ هحاسثٔ ل٘وت غسٍض ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز پطزاذتٖ تاتت تحػ٘ل زاضاٖٗ هالٖ تِ اضظش
ذطٗس زاضاّٖٗإ هالٖ اضافِ هٖضَزّ .وچٌ٘ي تطإ هحاسثِ ل٘وت اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ واضهعز
هؼاهالت ٍ هال٘ات اظ ل٘وت فطٍش زاضاّٖٗإ هالٖ غٌسٍق سطهاِٗگصاضٕ وسط هٖگطززً .ظط تِ اٌٗىِ تط
طثك تثػطُ  2هازُ  13اساسٌاهِ غٌسٍق اضظش ضٍظ زاضاّٖٗإ غٌسٍق تطاتط تا ل٘وت اتطال ٍاحسّإ
سطهاِٗگصاضٕ است ،تِزل٘ل آًىِ زاضاّٖٗإ غٌسٍق زض تطاظًاهِ تِ اضظش ضٍظ اًساظُگ٘طٕ ٍ اضائِ هٖضَز؛
لصا تفاٍت ل٘وت غسٍض ٍ اتطال ٍاحسّإ سطهاِٗگصاضٕ تحت ػٌَاى تؼسٗالت ًاضٖ اظ ل٘وت غسٍض ٍ
اتطال هٌؼىس هٖضَز.
ٍ -4-8ضعیت هالیاتی
طثك لاًَى تَسؼِ اتعاضّا ٍ ًْازّإ هالٖ زض ضاستإ تسْ٘ل اخطإ س٘است ّإ ولٖ اغل چْل ٍ چْاض لاًَى
اساسٖ(هػَب  25آشضهاُ  1388هدلس ضَضإ اسالهٖ) ٍ تِ استٌاز تثػطُ ٗه هازُ  143هىطض لاًَى هال٘اتْإ
هستم٘ن تواهٖ زضآهسّإ غٌسٍق سطهاِٗ گصاضٕ زض چْاضچَب اٗي لاًَى ٍ تواهٖ زضآهسّإ حاغل اظ سطهاِٗ
گصاضٕ زض اٍضاق تْازاض هَضَع تٌس  24هازُ ٗه لاًَى تاظاض اٍضاق تْازاض خوَْضٕ اسالهٖ اٗطاى هػَب ٍ 1384
زضآهسّإ حاغل اظ ًمل ٍ اًتمال اٗي اٍضاق ٗا زضآهسّإ حاغل اظ غسٍض ٍ اتطال آًْا اظ پطزاذت هال٘ات تط زضآهس
ٍ هال٘ات تط اضظش افعٍزُ هَضَع لاًَى هال٘ات تط اضظش افعٍزُ هػَب  2ذطزاز  1387هؼاف هٖ تاضس ٍ اظ تاتت
ًمل ٍ اًتمال آًْا ٍ غسٍض ٍ اتطال اٍضاق تْازاض ٗاز ضسُ هال٘اتٖ هطالثِ ًرَاّس ضس.
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30دی ماه 1394

 -5سزمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سزمایٍ گذاری در سُام ي حك تمذم شزکتَای پذیزفتٍ شذٌ در بًرس یا فزابًرس بٍ تفکیک صىعت بٍ شزح سیز است:
1394.07.30

1394.10.30
درصذبٍ کل
داراییُا
درصذ

خالص ارسش فزيش

بُای تمام شذٌ

ریال

ریال

مخابزات

54,610,218,380

53,646,869,063

21.81%

48,634,349,400

54,323,663,689

صىعت

خالص ارسش فزيش

بُای تمام شذٌ

ریال

ریال

درصذبٍ کل
داراییُا
درصذ
19.45%

محصًالت شیمیایی

29,178,681,293

34,441,111,782

11.66%

22,228,664,496

27,816,366,277

8.89%

ياسطٍگزیَای مالی ي پًلی

17,455,778,257

24,850,001,059

6.97%

26,002,923,415

40,167,489,688

10.40%

رایاوٍ ي فعالیتَای يابستٍ بٍ آن

10,190,927,266

15,440,408,024

4.07%

9,903,907,451

15,284,227,099

3.96%

الستیک ي پالستیک

11,995,018,932

13,296,302,316

4.79%

11,459,928,059

12,307,014,489

4.58%

باوکُا ي مًسسات اعتباری

20,489,968,178

23,996,765,228

8.18%

22,583,697,635

27,265,141,293

9.03%

شزکتُای چىذ رشتٍ ای صىعتی

11,306,684,570

16,902,482,410

4.52%

9,105,332,000

16,469,575,190

3.64%

خًدري ي ساخت لطعات

6,513,578,423

7,929,554,052

2.60%

7,390,560,454

11,605,142,363

2.96%

مًاد ي محصًالت داريیی

7,923,373,686

8,941,290,293

3.16%

7,407,118,242

9,554,982,169

2.96%

سزمایٍ گذاریُا

4,596,239,530

7,744,883,427

1.84%

4,928,155,040

7,744,883,426

1.97%

0.00%

2,198,875,620

7,229,430,875

0.88%

استخزاج کاوٍ َای فلشی

544,321,080

1,950,951,485

0.22%

586,068,420

1,950,951,484

0.23%

سایز محصًالت کاوی غیزفلشی

1,779,102,696
4,211,968,229
4,196,370,400
1,079,772,012
621,528,339

1,672,868,813
3,805,220,170
3,378,683,400
1,045,331,502
583,151,385

عزضٍ بزق ،گاس ،بخاريآب گزم

13,451,643,465

12,989,155,317

محصًالت غذایی ي آشامیذوی بٍ جش لىذ ي شکز

6,570,852,940

5,960,423,636

206,716,027,676

210,813,487,952

0.71%
1.68%
1.68%
0.43%
0.25%
5.37%
2.62%
70.54%

1,768,413,828
3,899,457,400

1,771,120,358
3,378,683,400

0.00%
0.71%
1.56%
0.00%
0.40%
2.51%
2.03%
76.16%

سیمان ،آَک ي گچ

ماشیه آالت ي تجُیشات
سایز ياسطٍ گزیُای مالی
بیمٍ يصىذيق باسوشستگی بٍ جشتامیه اجتماعی
اوتشار ،چاپ ي تکثیز

-

-

10

-

-

997,924,593

1,008,458,799

6,274,761,400
5,069,789,475
190,439,926,928

6,274,321,722
5,372,733,389
249,524,185,710

صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی

 -6سزمایه گذاری درسایز اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30دی ماه 1394

سطمایه گصاضی زض اوضاق بهازاض با زضآمس ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شطح ظیط است:

1394.10.30

1394.07.30

تاضید سطضسیس

نطخ سوز

اضظش اسمی

سوز متعلقه

ذالص اضظش فطوش

زضصس به کل زاضاییها

ذالص اضظش فطوش

زضصس به کل زاضاییها

اجاضه ضایتل -2سه ماهه  22زضصس

1397/12/18

21

22,308,740,279

557,023,751

22,865,764,030

9.13%

19,129,699,795

7.65%

اوضاق اجاضه شطکت مرابطات ایطان

1398/04/22

22

11,408,291,549

56,545,324

11,464,836,873

4.58%

7,039,988,299

2.82%

مطابحه مگاموتوض  3ماهه  20زضصس

1395/10/22

20

0

0

0

0.00%

9,318,716,272

3.73%

اجاضه مپنا سه ماهه  20زضصس

1395/03/28

20

0

0

0

0.00%

1,018,801,494

0.41%

اجاضه ضایتل ماهانه  20زضصس

1396/10/22

20

9,855,078,538

3.94%

46,362,284,398

18.54%

نام اوراق

33,717,031,828

613,569,075

سوز و ظیان ناشی اظ تغییط قیمت اوضاق مشاضکت

34,330,600,903
42,736,273

65,239,100

34,373,337,176

46,427,523,498

 -7حسابهای دریافتنی
حسابهای زضیافتنی به تفکیک به شطح ظیطاست:
1394/10/30

سوز سهام زضیافتنی
سوز زضیافتنی سپطزه بانکی
جمع

تنعیل نشسه
ضیال
5,699,406,720
3,428,303
5,702,835,023

نطخ تنعیل
زضصس
25
20

شذیطه تنعیل
ضیال
()260,875,511
()939
()260,876,450

1394/07/30
تنعیل شسه
ضیال
5,438,531,209
3,427,364

تنعیل شسه
ضیال
9,863,527,723
5,279,923

5,441,958,573

9,868,807,646
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13.71%

صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1394

 -8سایرداراییها
سـایر داراییها شامـل آن بخش از مخارج تأسیس صنذوق و برگساری مجامع وآبونمان نرم افـسار صـــنذوق میباشذ که تا تاریـخ تـرازنامـه مستهلک نشذه وبه عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  37اساسنامه
مخارج تاسیس طی دوره فعالیت صنذوق یا ظرف مذت  5سال هر کــــذام کمتر باشذ به صورت روزانه مستهلک شذه و مخارج برگساری مجامع نیس پس از تشکــیل مجمع از محل داراییهای صنذوق پرداخت وظرف مذت یکـــسال
یا تا پایان دوره فعالیت صنذوق هر کذام کمتر باشذ ،به طور روزانه مستهلک می شود.

1394/10/30
مانذه در ابتذای دوره

آبونمان نرم افسار صنذوق
مخارج تاسیس
جمع

مخارج اضافه شذه طی دوره استهالک دوره مالی

ریال
65,019,831
1,937,203,875

ریال
436,000,000
0

2,002,223,706

436,000,000

موجودی نقذ صنذوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

بانک ملت شعبه باجه کارگساری مفیذ 5211835220 -

جمع

1394/07/30
ریال
6,090,183

644,240,908

73036219

1,091,154,300

79,126,402

مانذه درپایان دوره
مالی

مانذه درپایان دوره
مالی

ریال
ریال
ریال
65,019,831
401,457,382
99,562,449
1,937,203,875
1,786,513,815
150,690,060
2,002,223,706 2,187,971,197 250,252,509

 -9موجودی نقد
1394/10/30
ریال
بانک ملت شعبه چهارراه ولیعصر 446,913,392 4966666665 -

1394/07/30
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ  30دی ماه 1394

 -10جاری کارگزاران

جاری کارگساران مربوط به شرکت کارگساری مفید بوده که به شرح زیر می باشد.
1394.10.30
نام شرکت کارگساری
کارگساری مفید
جمع

1394.07.30

مانده ابتدای دوره

گردش -بدهکار

گردش-بستانکار

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

1,227,032,974

72,164,894,879

72,853,302,741

538,625,112

1,227,032,974

1,227,032,974

72,164,894,879

72,853,302,741

538,625,112

1,227,032,974

 -11بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

مدیر

1394.10.30
ریال
890,266,358

1394.07.30
ریال
2,672,334,626

متولی

103,157,402

306,209,938

بازارگردان
حسابرس
جمع

642,713,642
37,627,290

1,590,076,952
79,381,650

1,673,764,692

4,648,003,166
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به تاریخ 30دی ماه 1394

-12بدهی به سسمایه گرازان
بذهی به سشمایه گزاسان متشکل اص اقالم صیش است:

بابت دسخواست ابطال

1394.10.30
سیال
10,515,700,000

1394.07.30
سیال
906500000

10,515,700,000

906,500,000

-13سایس حسابهای پسداختنی وذخایس
سایش حسابهای پشداختنی ورخایش دس تاسیخ تشاصنامه به ششح صیش می باشذ:

رخیشه تصفیه
واسیضی های نامشخص
مالیات تکلیفی

1394.10.30
سیال
220,900,180
11,500
0
220,911,680

1394.07.30
سیال
199,476,137
11,500
0
199,487,637

 -14خالص دازاییها
خالص داساییها دس تاسیخ تشاصنامه به تفکیک واحذهای سشمایه گزاسی عادی وممتاص به ششح ریل می باشذ:
1394.10.30
واحذهای سشمایه گزاسی عادی
واحذهای سشمایه گزاسی ممتاص

1394.07.30

تعذاد
23,713,924
1,000,000

سیال
228,310,979,407
9,627,718,273

تعذاد
26,013,924
1,000,000

سیال
235,247,512,066
9,043,138,285

24,713,924

237,938,697,680

33,013,924

244,290,650,351
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

 -15سود (زیان) فروش اوراق بهادار
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

یادداشت

منتهی به
1394.10.30
ریال

منتهی به
1393.10.30
ریال

منتهی به
1394.07.30
ریال

سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس

15-1

)(10,126,187,314

)(2,104,262,866

)(29,241,313,762

سود (سیان) ناشی اس فزوش حق تقدم

15-2

)(728,446,719

0

0

سود (سیان) ناشی اس فزوش اوراق مشارکت

15-3

)(6,119,285

)(27,660,000

251,144,229

)(10,860,753,318

)(2,131,922,866

)(28,990,169,533
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  30دی ماه 1393

 -15-1سود (سیان) حاصل اس فزوش سهام شزکتهای پذیزفته شده در بورس یا فزابورس به شزح سیز است:
دوره مالی سه ماهه

سال مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

1
2

استباطات سیاس ایشاى
افست

0
126,522

بْای فشٍش
سیال
0
476,382,110

اسصش دفتشی
سیال
0
425,307,414

کاسهضد
سیال
0
2,520,058

هالیات
سیال
0
2,381,911

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
0
46,172,727

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
0
0

سَد (صیاى) فشٍش
سیال
)(326,900,946

3

ایشاى خَدسٍ

200,000

410,826,900

597,219,134

2,173,279

2,054,135

4

باًک اًصاس

0

0

0

0

0

)(190,619,648
0

0

5
6
7

باًک پاساسگاد
باًک صادسات ایشاى
باًک هلت

6,831,832
400,000
1,199,999

7,869,858,182
370,400,000
2,459,886,272

15,317,488,629
440,206,980
2,828,169,086

41,631,534
1,959,416
13,012,804

39,349,291
1,852,000
12,299,431

8

بْوي دیضل

145000

532875000

495336820

2722984

2664375

9

پاسس خَدسٍ

10
11
12
13

پاکساى
پتشٍضیوی پشدیس  -بَسسی
پتشٍضیوی جن
پتشٍضیوی خاسک

سْام

سدیف

تعذاد

0

0
0

)(7,528,611,272
)(73,618,396

)(221,577,309

34,219,235
)(758,078,743
)(299,142,524

)(393,595,049
32150821

)(45,237,505
0

)(485,272,576
0

0

0

0

0

0

0

)(656

)(656

80000
0
0
0

256792843
0
0
0

219135372
0
0
0

1358433
0
0
0

1283964
0
0
0

35,015,074
0
0
0

0
0
)(240,345,373

0
)(1,019,933,963
)(2,007,550,751

14

پتشٍضیوی خشاساى

0

0

0

0

0

0

0
0

21,869,491
)(43,914,911

15

پتشٍضیوی صاگشس

0

0

0

0

0

16
17
18
19

پتشٍضیوی پشدیس
تَسعِ هعادى سٍی ایشاى
خذهات اًفَسهاتیک
داسٍساصی جابشابيحیاى

110,000
0
0
258,935

993,790,000
0
0
2,155,759,423

1,235,110,715
0
0
2,383,316,197

5,257,150
0
0
11,403,971

4,968,950
0
0
10,778,800

0
)(251,546,815
0

0
0
)(3,573
0

)(5,271,935,191
0
)(479,158,764
2,675,975,067

20
21

رٍب آّي اصفْاى
صاهیاد

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

)(249,739,545
0
0

0

0

0

)(895,159,865

22
23
24

سایپا
سشهایِ گزاسی تَسعِ هعادى ٍ فلضات
سشهایِ گزاسی داسٍیی تاهیي

900,000
0
0

903,540,990
0
0

939,729,645
0
0

4,779,731
0
0

4,517,704
0
0

)(45,486,090
0
0

165,776,425
)(217,268,963
0
0

165,776,425
)(1,475,409,462
)(3,770,692,566
)(297,738,460

25

سشهایِ گزاسی هسکي پشدیس

0

0

0

0

0

0

0

21,959,302
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0
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به  30دی ماه 1393

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

تعذاد

بْای فشٍش
سیال

اسصش دفتشی
سیال

کاسهضد
سیال

هالیات
سیال

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

سَد (صیاى) فشٍش
سیال

0
0
155,000

0
0
457,429,372

0
0
340,337,013

0
0
2,419,808

0
0
2,287,148

0

)(287,187,721
0

)(756,239,200
)(146,401,453

0

0

0

0

0

112,385,403
0

0
0

0
)(167,606,319

سشهایِگزاسیغذیش(ّلذیٌگ

200,000

464,400,000

687,092,780

2,456,672

2,322,000

)(227,471,452

0

0

سیواى خَصستاى
سیواى ضاّشٍد
سیواىضاّشٍد
ضشکت بْوي لیضیٌگ

0
0
991,847
0

0
0
2,052,286,350
0

0
0
2,198,875,603
0

0
0
10,856,594
0

0
0
10,261,432
0

0
0
)(167,707,279

0
0
0

)(91,843,942
)(40,867,109
0

0

21,107,861

21,107,861

ضشکت هلی صٌایع هس ایشاى
ضشکت کی بی سی

0
20,000

110,431,300

0
97,560,255

0
564,304

0
552,157

0
11,754,584

0
0

)(2,442,525,766
0

صٌایع ضیویایی خلیج فاسس
صٌعتی بْطْش
فشآٍسدُ ّای ًسَص پاسس
فَالد خَصستاى

0

0

0

0

0

0

90,000
0

721,710,000
0

646,310,997
0

3,817,846
0

3,608,550
0

67,972,607
0

)(3,105,575,428
0
0

)(1,148,279,047
0
)(90,801,564

0

0

0

0

0

0

)(800,093,215

)(5,691,543,286

0

0

0

0

0

0

0

)(6,028,397,975

0
14431
0

0
83917100
0

0
1237324543
0

0
443920
0

0
419585
0

0
)(1,154,270,948
0

0
0
)(513,504,389

)(891,087,509
74,655
)(939,121,503

0

0

0

0

0

0

0

7,391,699

46
47

هخابشات ایشاى
ًفت بْشاى

200,000
0

519,410,240
0

676,794,626
0

2,747,681
0

2,597,051
0

)(162,729,118
0

0
)(109,998,685

0
126270889

48
49

ًَساصی ٍ ساختواى تْشاى
ّوکاساى سیستن

0
28,261

0
127,174,500
21,377,697,482

0
112,131,685
31,474,666,628

0
649,861
110,776,046

0
635,872
104,834,356

0
13,757,082

3,249,645,665
0

)(10,126,187,314

)(2,104,262,866

3,249,645,665
0
)(29,241,313,762

سدیف
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

سْام
سشهایِ گزاسی هلی ایشاى
سشهایِ گزاسی ًفت ٍ گاص پتشٍضیوی تاهیي
سشهایِ گزاسی پاسس تَضِ
سشهایِ گزاسی تَسعِ صٌایع سیواى

فَالد هباسکِ اصفْاى
کاست اعتباسی ایشاى کیص
کَیش تایش
گشٍُ بْوي
گشٍُ صٌعتی باسص
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

سود (زیان) فروش-ریال
0
0
0
0

سود (زیان) فروش-ریال
0
0
0
0

 -15-2سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:

ردیف
1
2
3

سهام
ت-ایران خودرو
ت-بانک پارسیان
ت-معادن وفلسات

تعذاد
852,500
0
0

بهای فروش-ریال
605,122,500
0
0
0

کارمسد-ریال
3,201,108
0
0
0

ارزش دفتری-ریال
1,327,342,500
0
0
0

سود (زیان) فروش-ریال
()728,446,719
0
0

مالیات-ریال
3,025,611
0
0
0

)(728,446,719

 -15-3سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت به شرح زیر است:

سهام

ردیف
اوراق اجاره شرکت مخابرات ایران
اجاره رایتل ماهانه  20درصذ
اجاره رایتل -2سه ماهه  22درصذ
اجاره ماهان سه ماهه  20درصذ
اجاره ماهان 2سه ماهه  20درصذ
اوراق مشارکت گلگهر  3ماهه %20
شرکت واسط مالي آرر(صپارس)
مرابحه مگاموتور  3ماهه  20درصذ
واسط مالي مرداد(صمپنا)2

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

سود و زیان حاصل از
فروش  -ریال
)(7,642,262
)(30,849,867
403,422
0
0
0
0
31,969,422

سود و زیان حاصل از
فروش  -ریال
0
)(15,660,000
0
1,200,000
)(3,600,000
0
0
0
)(9,600,000

سود و زیان حاصل از
فروش  -ریال
0
)(41,115,530
)(5,608,665
1,200,000
()3,600,000
150,842,021
145,777,081
13,249,322
)(9,600,000

)(6,119,285

)(27,660,000

251,144,229

تعذاد

بهای فروش  -ریال

ارزش دفتری  -ریال

کارمسد  -ریال

مالیات-ریال

5,100
10,800
250
0
0
0
0
11,310
0

5,100,018,020
10,800,000,000
252,926,250
0
0
0
0
11,712,529,901
0
27,865,474,171

5,103,712,868
10,822,490,667
252,327,063
0
0
0
0
11,671,494,982
0
27,850,025,580

3,947,414
8,359,200
195,765
0
0
0
0
9,065,497
0
21,567,876

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

 -16سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام بورسی
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری حق تقدم خرید سهام
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394/10/30

1393/10/30

1394/07/30

ریال

ریال

ریال

22,688,134,309

)(21,602,077,782

)(17,512,652,137

0

)(6,425,632,706

0

4,514,938

85,864,161

67,279,055

22,692,649,247

)(27,941,846,327

)(17,445,373,082
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صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
گزارش مالی میان دوره ای
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

-17سود سهام
دوره مالی سه ماهه
دوره مالی سه ماهه منتهی به

منتهی به

منتهی به

1393.10.30

1394.07.30

تاریخ تشکیل
هجوع
0

تعذاد سْام هتعلقِ در
سهاى هجوع
0

سَد هتعلق بِ ّز
سْن
0

خالص درآهذ سَد سْام-
ریال
0

خالص درآهذ سَد سْام-
ریال
0

خالص درآهذ سَد سْام-
ریال
6,876,814,644

1394/06/31

1394/10/05

240,000

250

60,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

895,999,720

1394.10.30

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
9
10
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
26

ًام شزکت

سال مالی

سال هالی
0

شزکت ارتباطات سیار ایزاى
شزکت افست
شزکت باًک اًصار
شزکت باًک پاسارگاد
شزکت باًک صادرات ایزاى
شزکت باًک هلت
شزکت پتزٍشیوی پزدیس  -بَرسی
شزکت پتزٍشیوی جن
شزکت پتزٍشیوی خزاساى
شزکت پتزٍشیوی ساگزس
شزکت تجارت الکتزًٍیک پارسیاى
شزکت تَسعِ هعادى رٍی ایزاى
شزکت خذهات اًفَرهاتیک
شزکت دارٍساسی جابز ابي حیاى
شزکت سزهایِ گذاری تَسعِ هعادى ٍ فلشات
شزکت سزهایِ گذاری دارٍیی تاهیي
شزکت سزهایِ گذاری غذیز
شزکت سزهایِ گذاری هلی ایزاى
شزکت سیواى شاّزٍد
شزکت شزکت هلی صٌایع هس ایزاى
شزکت فَالد خَسستاى
شزکت فَالد هبارکِ اصفْاى

0

0

0

0

0

0

1,440,176,050

0

شزکت کَیزتایز

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

598
0
0
0
0
4,854
0

0
0
0
0
0
0
0

1,800,000,000
1,448,016,500
50,000,000
1,231,461,000
2,400,000,000
372,541,770
52,800,000

0

0

0

0

249,480,000

0

0

0

300,000,000

0

0

0

0

0
0
1,802,832,920

109,025,000

54,208,000
34,082,456,777

)(7,212,443

0

0

2,663,198,333

1,802,832,920

34,082,456,777

0

0

0

0

0

0

2,406,366,400

0

0

0

0

0

0

315,000,000

0

0

0

0

0

0

845,999,910

1394/06/31

1394/10/06

1,763,787

1,480

2,610,404,200

1,802,832,920

1,802,832,920

0

0

0

0

0

0

1,052,391,000

0

0

0

0

0

0

1,106,272,800

0

0

0

0

0

0

1,962,609,570

0

0

0

0

0

0

897,510,600

0

0

0

0

0

0

69,907,173

0

0

0

0

0

0

840,000,000

0

0

0

0

0

0

440,189,500

0

0

0

0

0

0

657,692,100

0

0

0

0

0

0

914,600,800

0

0

0

0

0

0

2,000,000,000

0

0

0

0

0

0

928,299,400

0

0

0

0

0

0

500,000,000

0

0

0

0

1,124

0

62,261,920

27
29
30
31
32
33
35

شزکت گزٍُ بْوي

0

شزکت گزٍُ صٌعتی بارس

0

شزکت هخابزات ایزاى

0

شزکت ًفت بْزاى

0

ایزاى خَدرٍ

0

36

پتزٍشیوی هبیي

0

0

37

رایاى سایپا

0

0

0

38
39

سزهایِ گذاری تَسعِ صٌایع سیواى

0

0

0

سیواى خَسستاى

0

0

0

جمع

2,670,410,776

ّشیٌِ تٌشیل
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ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ آﯾﻨﺪه)اﻃﻠﺲ(
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دوره اي
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ
دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 30دي ﻣﺎه 1394

-18ﺳﻮداوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب
ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﯾﺎدداﺷﺖ
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ

18-1
18-2

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

رﯾﺎل

رﯾﺎل
796,592,752
378,282,219
1,174,874,971

رﯾﺎل
3,455,273,096
471,298,246
3,926,571,342

2,409,850,512
12,609,171

2,422,459,683
 -18-1ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ
1394.10.30

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻬﺮ )ﺻﻤﭙﻨﺎ(
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮاﺑﺤﻪ ﻣﮕﺎﻣﻮﺗﻮر  3ﻣﺎﻫﻪ  20درﺻﺪ
ﺳﻮد اوراق ﺻﮑﻮك ﭘﺎرس
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦ )ذﻣﺎﻫﺎن(1
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ )ذﻣﺎﻫﺎن(2
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺎره راﯾﺘﻞ -2ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  22درﺻﺪ
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوراق اﺟﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان

1391/03/28
1393/10/22
1390/03/28
1389/12/21
1390/06/01
1393/12/18
1394/05/21

1395/03/28
1395/10/22
1394/03/28
1393/12/21
1394/06/01
1397/12/18
1398/04/22

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮔﻠﮕﻬﺮ  3ﻣﺎﻫﻪ %20
ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺎره راﯾﺘﻞ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  20درﺻﺪ)ذﺻﺎﯾﺘﻞ(

1393/02/15

1396/02/16

1,000,000

1392/10/30

1396/10/22

1,000,000

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺎره ﻣﭙﻨﺎ ) (2ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ  20درﺻﺪ)ذﺻﻤﭙﻨﺎ(2

1392/11/02

1396/07/29

1,000,000

20

ﻣﺒﻠﻎ اﺳﻤﯽ ﻫﺮ ﺑﺮگ
رﯾﺎل

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

1393.10.30

1394.07.30

0
0
220,239,469
54,644,194
28,056,107
0
0

63,275,613
368,695,901
429,876,224
54,644,194
28,056,107
888,361,428
187,862,047

160,290,596

509,335,509
779,291,287

ﻧﺮخ ﺳﻮد
درﺻﺪ

ﺳﻮد
رﯾﺎل

20
20
20
20
20
22
21
20

48,210,791

0

20

410,739,975

187,487,600

0

145,874,786

0

346,552,480

0
0
0
1,192,639,862
411,707,404

ﺳﻮد
رﯾﺎل

ﺳﻮد
رﯾﺎل

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺮداد)ذﺟﻮﭘﺎر(1

1392/08/21

1394/10/18

1,000,000

20

0

0

0

ﺳﻮد اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ واﺳﻂ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮداد)ﺻﻤﭙﻨﺎ(21
ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

1392/07/29

1396/02/07

1,000,000

20

0

0
796,592,752

145,874,786
3,455,273,096

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

1393.10.30

1394.07.30

2,409,850,512

 -18-2ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ 1394/10/30

ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ-دي

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري

ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮرﺳﯿﺪ

1392/09/27
1392/09/27

ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت

ﻧﺮخ ﺳﻮد

ﺳﻮد

درﺻﺪ

رﯾﺎل

19
10

ﺳﻮد

ﺳﻮد
رﯾﺎل

0

0

0

12,618,772

380,051,181

473,072,231

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ

12,618,772
)(9,601

380,051,181
)(1,768,962

473,072,231

ﺳﻮدﺧﺎﻟﺺ

12,609,171

378,282,219

ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮏ-ﻣﻠﺖ

 -19ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ،ﺷﺎﻣﻞ درآﻣﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ارزش ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه و ارزش اﺳﻤﯽ درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم،اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب و ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ .
دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ

ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

رﯾﺎل
1,043,166,355
1,863,563
189,106,382

رﯾﺎل

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم
درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺳﺎﯾﺮ

رﯾﺎل
345,507,049
10,109
0

345,517,158

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

1,234,136,300

21

ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ

795842072

1,870,647
0
797,712,719

)(1,773,985

471,298,246

صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

 -20هشینه کارمشد ارکان
ّصیٌِ کازهصد ازکاى بِ ضسح شیساست :
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

زیال

زیال

زیال

هدیس صٌدٍق

1,046,848,888

1,444,124,523

5,310,627,592

هتَلی

103,157,402

43,113,447

477,880,545

باشازگسداى

642,713,642

816,503,274

2,990,339,783

حسابسس

37,627,290

18,692,280

129,599,897

1,830,347,222

2,322,433,524

8,908,447,817

 -21سایز هشینهها
دوره مالی سه ماهه

دوره مالی سه ماهه

سال مالی

منتهی به

منتهی به

منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

زیال

زیال

زیال

99,562,449

78,887,573

366,125,337

0

0

0

ّصیٌِ تصفیِ

21,424,043

27,203,041

99,670,338

ّصیٌِ تاسیس

150,690,060

0

271,335,468

271,676,552

106,090,614

737,131,143

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

دوره مالی سه ماهه
منتهی به

سال مالی
منتهی به

1394.10.30

1393.10.30

1394.07.30

زیال

زیال

زیال

تعدیالت ًاضی اش صدٍز ٍاحدّای سسهایِ گرازی

0

0

0

تعدیالت ًاضی اش ابطال ٍاحدّای سسهایِ گرازی

1,487,000,000

1,764,529,603

4,893,116,833

1,487,000,000

1,764,529,603

4,893,116,833

ّصیٌِ آبًَواى
ّصیٌِ کازهصد باًکی

 -22تعذیالت

22

صندوق سزمایه گذاری توسعه اندوخته آینده(اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همزاه صورتهای مالی
دوره مالی سه ماهه منتهی به 30دی ماه 1394

 -23تعهذات و بذهیهای احتمالی
دز تازید تساشًاهِ صٌدٍق ّیچ گًَِ بدّی احتوالی ًدازد.

 -24سزمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صنذوق
دوره مالی سه ماهه منتهی به 1394/10/30

ًام
ضسکت کازگصازی هفید
هْدی آذزذص
زحین صادقی دهٌِ
هحود زضا گلدٍست
زضا ابساّیوی قلعِ حسي

ًَع ٍابستگی
هدیس صٌدٍق
هَسس
هدیس سسهایِ گرازی
هدیس سسهایِ گرازی
هدیس سسهایِ گرازی

ًَع ٍاحدّای سسهایِ گرازی
سْام هوتاش
سْام هوتاش
سْام عادی
سْام عادی
سْام عادی

تعداد ٍاحدّای سسهایِ
گرازی
990,000
10,000
10,000
10,000
10,000
1,030,000

دزصد تولک
4.01%
0.04%
0.04%
0.04%
0.04%
4.17%

 -25معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صنذوق
طسف هعاهلِ
ضسکت کازگصازی هفید

ًَع ٍابستگی
کازگصازی هفید
هدیس صٌدٍق
ضسکت

هَضَع هعاهلِ
ذسید ٍ فسٍش سْام

ازشش هعاهلِ-زیال
145,018,197,620

هاًدُ طلب (بدّی )-زیال
538,625,112

 -26رویذادهای بعذ اس تاریخ تزاسنامه
دز دٍزُ بعد اش تازید تساشًاهِ تا تازید تصَیب صَزتْای هالی ،زٍیداد با اّویتی کِ هستلصم تعدیل اقالم صَزتْای هالی ٍ یا افطا دز یادداضتْای ّوساُ باضد ،زخ ًدادُ
است.
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