صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
صورتهای مالی میان دوره ای
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به  33فروردین ماه 3313

صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
صورتهای مالی
برای دوره  3ماه و  62روزه منتهی به  39فروردین ماه 9313

با احترام
به پیوست صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) مربوط به دوره مالی
 3ماه و  62روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه  1313که در اجرای مفاد بند  8ماده  52اساسنامه صندوق
بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم
میگردد:
شماره صفحه
· صورت خالص داراییها

6

· صورت سود و زیان

3

گردش خالص دارائی ها

4

یادداشتهایتوضیحی:

·













الف .اطالعات کلی صندوق

5

ب .مبنای تهیه صورت های مالی

2

پ .خالصه اهم رویههای حسابداری

2-1

ت .یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

11-15

این صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق
بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایه
گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) بر این باور است که این صورتهای مالی برای ارائه تصویری روشن و
منصفانه از وضعیت عملکرد مالی صندوق ،در برگیرنده همه اطالعات مربوط به صندوق هماهنگ با
واقعیتهای موجود و اثرات آنها درآینده که به صورت معقول درموقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود،
می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهای مالی افشا گردیده اند.
صورتهای مالی حاضر در تاریخ  1313/16/13به تایید ارکان زیردر صندوق رسیده است.
ارکانصندوقشخصحقوقیامضا
مدیرصندوقشرکتکارگزاریمفید 
متولیصندوقموسسهحسابرسیمتینخردمند 
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
صورت خالص دارائیها
در تاریخ  31فروردین ماه 1393
یادداشت

1393/01/31
ریال

دارایی ها

سرمایهگذاریدرسهاموحقتقدم

5

362,644,691,164

حسابهایدریافتنی

6

5,594,669,331

سایرداراییها

7

2,939,398,341

موجودینقد

8

88,346,180,578
459,524,939,414

جمع داراییها
بدهی ها
جاریکارگزاران

9

1,324,965,688

بدهیبهارکانصندوق

10

3,302,540,674

سایرحسابهایپرداختنیوذخایر

11

34,570,353
4,662,076,715

جمع بدهیها
12

خالص داراییها
تعدادواحدهایسرمایهگذاری

454,862,862,699
47,513,924

خالصداراییهایهرواحدسرمایهگذاری

9,573

یادداشتهایتوضیحیهمراه،بخشجداییناپذیرصورتهایمالیمیباشد.
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
صورت سود و زیان
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393

دوره مالی  3ماه و  26روزه
یاددا
شت

منتهی به 1393/01/31
ریال

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار

13

388,528,350

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

14

()39,509,579,139

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

15

14,455,512,665

سود سهام

16

5,063,052,009

جمع درآمدها

()19,602,486,115

هزینهها:
هزینه کارمزد ارکان

17

4,017,662,665

سایر هزینهها

18

470,528,195

جمع هزینهها
سود(زیان)خالص
بازده سرمایه گذاری پایان دوره
بازده میانگین سرمایه گذاری

4,488,190,860
()24,090,676,975
()4.4
()4.7
یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود (زیان) خالص
خالص داراییهای پایان دوره

=

بازده سرمایه گذاری
پایان دوره

سود خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

=

بازده میانگین
سرمایه گذاری

خالص داراییهای پایان دوره  +خالص داراییهای اول دوره
2

3

میانگین موزون (ریال)
=
وجوه استفاده شده

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393

صورت گردش خالص دارائیها
یادداشت

دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری
55,013,924
300,000
()7,800,000

خالص داراییها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود(زیان) خالص دوره
تعدیالت

22

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره

47,513,924

ریال
550,139,240,000
3,000,000,000
()78,005,400,000
()24,090,676,975
3,819,699,674
454,862,862,699

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.
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صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به  31فروردین ماه 1313

 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) که صندوق سرمایه گذاری قابل معامله محسوب می شود
در تاریخ  7901/90/71نزد ثبت شرکتها با شماره  91029و در تاریخ  7901/79/97تحت شماره  77172نزد
سازمان بورس به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل
سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است .با توجه پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین
بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در سهام ،حق تقدم خرید سهام
پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران ،اوراق مشارکت ،اوراق اجاره ،اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی
و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و ...سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ()2
اساسنامه ،از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ادامه می یابد .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان کریمخان زند،
ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه نگین ،کوچه زیبا ،پالک 7واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد.

 -7-1اطالع رسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوحته آینده (اطلس) مطابق با ماده 22
اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس  www.ayandehetf.comدرج گردیده است.
 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری
صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس) از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق :از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهای
سرمایهگذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایهگذاری ممتاز یک حق رأی دارند .در تاریخ ترازنامه دارندگان واحد
های سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

تعداد واحدهای ممتاز تحت
تملک

درصد واحدهای تحت تملک

7

شرکت کارگزاری مفید (سهامی خاص)

009،999

%00

1

مهدی آذرخش

79،999

%7

7،999،999

%799

مجموع
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صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به  31فروردین ماه 1313

مدیر صندوق :شرکت کارگزاری مفید است که در تاریخ  7919/90/19با شمارة ثبت  790191نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از تهران ـ کریمخان زند ابتدای خیابان
قائم مقام فراهانی ـ کوچه نگین ـ کوچه زیبا پالک.7
متولی صندوق :متولی صندوق ،موسسه حسابرسی متین خردمند است که در تاریخ  7937/97/71به شماره ثبت
 7711و شناسه ملی  79109703202نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی
عبارتست از  :تهران -خ آفریقا خ یزدان پناه  -پالک  19واحد .73
بازارگردان :بازارگردان صندوق شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی¬خاص) است که در تاریخ  7909/90/90با
شمارة ثبت  170101و شناسه ملی  79919193009نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است.
نشانی بازارگردان عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک- 779ساختمان سپهر آفریقا طبقه .2
حسابرس صندوق :حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی بیات رایان است که در تاریخ  7911/91/99به شماره ثبت
 7079و شناسه ملی  79799703131نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس
عبارتست از :تهران خ مطهری -بعد از قائم مقام فراهانی-پالک  -197طبقه .9
 -3مبنای تهیه صورتهای مالی
صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری
 -4-1سرمایهگذاریها
سرمایهگذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در
اندازهگیریهای بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل" نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در
صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  7930/77/99هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
 -4-1-1سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام .باتوجه به بند  1-7دستورالعمل
" نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری" مدیر صندوق میتواند در صورت
وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ،ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  19درصد افزایش یا کاهش دهد و
قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.

6

صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به  31فروردین ماه 1313

 -4-1-2سرمایهگذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
 -4-1-3سرمایهگذاری در اوراق مشارکت غیر بورسی یا غیر فرابورسی و گواهی سپرده بانکی :خالص ارزش
فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین میشود.
 -4-2درآمدحاصل از سرمایهگذاریها
 -4-2-1سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان
سهام شرکتهای سرمایهپذیر شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به ارزش فعلی
محاسبه و در حسابها منعکس میگردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ
سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف مدت  3ماه با
استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  2درصد تنزیل میشود .تفاوت بین
ارزش تنزیل و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.
 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد
ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهیهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایهگذاری
شناسایی میشود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ
سود علیالحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و
گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود ،با
همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.
 -4-3مخارج انتقالی به دوره های آتی
مخارج انتقالی به دوره های آتی شامل مخارج تاسیس و برگزاری مجامع می باشد .بر اساس ماده  91اساسنامه
مخارج تأسیس ظرف مدت پنج سال یا تا پایان دورة فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک
میشود و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل داراییهای صندوق پرداخت و ظرف مدت یک
سال یا تا پایان دورة فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک میشود در این صندوق مدت زمان
استهالک مخارج تأسیس  9سال میباشد.
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گزارش مالی میان دوره ای
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 -4-4محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان وتصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و درحسابها
ثبت میشود:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه

شدهدرپذیرهنویسیاولیهحداکثرتامبلغ


)ازوجوهجذب
هزینههای تأسیس (شامل معادلبیستوپنجدرهزار(0/005

تبلیغپذیرهنویسی) 


000میلیونریالباارائةمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق 

هزینههای برگزاری مجامع حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یكسال مالی با ارایة مدارک مثبته با

صندوق 

تصویبمجمعصندوق 

کارمزدمدیر 

ساالنه  0درصدازمتوسطروزانهارزشسهاموحقتقدموسهامتحتتملكصندوقبعالوهسه
درهزار()0/000ازمتوسطروزانهارزشاوراقبهاداربادرآمدثابتتحتتملكصندوق 

کارمزدمتولی 

ساالنه دو در هزار( )0/000از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل  000
میلیونریالوحداکثر500میلیونریال .

کارمزدبازارگردان 

)ازمتوسطروزانةارزشخالصداراییهایصندوق 

ساالنه0درصد(0/00

حقالزحمةحسابرس 


ساالنهمبلغثابت70میلیونریال 

)ارزشخالصداراییهایصندوقدرآغازدورهتصفیهمیباشد .

حقالزحمهوکارمزدتصفیة معادلیكدرهزار(0/000

مدیرصندوق 
کهعضویتدراینکانونهاطبق


هایمذکور،مشروطبراین

معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانون
حق پذیرش و عضویت در
کانونها 


مقرراتاجباریباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوقبرسد.کهمبلغآنحداکثر 000ریال
خواهدبود .

هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها

هزینههای دسترسی به

نرمافزار ،تارنما و خدمات ساالنهتاسقف000میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوباتصویبمجمعصندوق .

پشتیبانیآنها 


 -4-5بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  9ماده  21اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و بازارگردان هر سه ماه یک بار تا سقف 09
درصد قابل پرداخت است .باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس
میشود.
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صندوق سرمایهگذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به  31فروردین ماه 1313

 -4-6مخارج تأمین مالی
سود وکارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین
مالی را در بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
 -4-7تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود.
برای محاسبۀ قیمت صدور واحدهای سرمایهگذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش
خرید داراییهای مالی اضافه میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری کارمزد
معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر
طبق تبصره  1ماده  79اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای
سرمایهگذاری است ،بهدلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛
لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و
ابطال منعکس میشود.
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393

 -5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:
1393/01/31
صنعت
محصوالت شیمیایی
مخابرات
واسطهگریهای مالی و پولی
فلزات اساسی
شرکتهای چند رشته ای صنعتی
بانکها و موسسات اعتباری
فراورده های نفتی ،کک و سوخت هسته ای
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن
استخراج کانه های فلزی
خودرو و ساخت قطعات
سرمایه گذاریها
سیمان ،آهک و گچ
انبوه سازی ،امالک و مستغالت
مواد و محصوالت دارویی
سایر محصوالت کانی غیرفلزی
الستیک و پالستیک
حمل و نقل آبی
جمع

بهای تمام شده
ریال
127,986,065,645
57,337,524,081
36,936,914,930
46,289,491,924
16,669,694,410
17,653,841,708
8,174,176,450
24,140,121,609
14,762,885,272
11,641,087,929
9,826,199,646
7,288,856,926
7,668,744,508
5,654,622,773
2,088,099,081
7,874,682,979
161,260,770

خالص ارزش فروش
ریال
112,123,287,422
62,603,794,647
33,637,240,323
39,929,327,155
14,144,776,966
16,207,667,702
7,826,507,024
21,645,450,997
10,036,392,279
9,632,124,002
8,224,454,866
6,927,970,000
4,410,147,760
5,957,874,270
878,120,197
8,272,377,254
187,178,300

24.40%
13.62%
7.32%
8.69%
3.08%
3.53%
1.70%
4.71%
2.18%
2.10%
1.79%
1.51%
0.96%
1.30%
0.19%
1.80%
0.04%

402,154,270,641

362,644,691,164

78.92%
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درصد به کل داراییها

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393
 -6حسابهای دریافتنی
حسابهایدریافتنیبهتفکیکبهشرحزیراست:
1393/01/31

سودسهامدریافتنی
سوددریافتنیسپردهنزدبانکملت
جمع

تنزیلنشده
ریال
4,242,738,870
1,913,625,310

مبلغتنزیلشده
ریال

نرختنزیل
درصد
25

()560,646,861
()1,047,988

20

1,913,625,310

()1,047,988

تنزیلشده
ریال
3,682,092,009
1,912,577,322
5,594,669,331

 -7سایرداراییها

سـایرداراییهاشامـلآنبخشازمخارجتأسیسصندوقوبرگزاریمجامعوآبونماننرمافـزارصـــندوقمیباشدکهتاتاریـختـرازنامـهمستهلکنشدهوبهعنوانداراییبهسالهایآتیمنتقلمیشود.براساسماده37اساسنامه
مخارجتاسیسطیدورهفعالیتصندوقیاظرفمدت5سالهرکــــدامکمترباشدبهصورتروزانهمستهلکشدهومخارجبرگزاریمجامعنیزپسازتشکــیلمجمعازمحلداراییهایصندوقپرداختوظرفمدتیکـــسال
تاپایاندورهفعالیتصندوقهرکدامکمترباشد،بهطورروزانهمستهلکمیشود.دراینصندوقمدتزماناستهالکمخارجتاسیس3سالمیباشد.
1393/01/31

آبونماننرمافزارصندوق
مخارجتاسیس
جمع

ماندهدرابتدایدوره

مخارجاضافهشدهطیدوره

استهالکدورهمالی

ماندهدرپایاندورهمالی

ریال
0

ریال
318,000,000
3,057,333,183

ریال
103,676,727
332,258,115

0

3,375,333,183

435,934,842

ریال
214,323,273
2,725,075,068
2,939,398,341

0

 -8موجودی نقد
موجودینقدصندوقدرتاریخترازنامهبهشرحزیراست:

بانکملتشعبهچهارراهولیعصر4966666665-
جمع

1393/01/31
ریال
88,346,180,578
88,346,180,578

 -9جاری کارگزاران
جاریکارگزارانمربوطبهشرکتکارگزاریمفیدبودهکهبهشرحزیرمیباشد.
1393/01/31
مانده
درابتدایدوره
شرکتکارگزاریمفید
جمع

گردش
بدهکارطیدوره

گردش
بستانکارطیدوره

ماندهبستانکار
درپایاندوره

0

979,637,595,984

980,962,561,672

1,324,965,688

0

979,637,595,984

980,962,561,672

1,324,965,688
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393
 -10بدهی به ارکان صندوق

بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1393/01/31
ریال

مدیر
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع

1,697,815,862
262,597,238
1,312,986,497
29,141,077

3,302,540,674

 -11سایر حسابهای پرداختنی وذخایر

سایر حسابهای پرداختنی وذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:
1393/01/31
ریال

ذخیره تصفیه
واریزیهای نامشخص
جمع

34,570,353
0
34,570,353

 -12خالص داراییها

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی وممتاز به شرح ذیل می باشد:
1393/01/31
تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

46,513,924

445,289,608,705

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1,000,000

9,573,253,994

47,513,924

454,862,862,699

جمع
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393

 -13سود (زیان) فروش اوراق بهادار
دوره مالی  3ماه و  26روزه
منتهی به 1393/01/31
سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

ریال
428,002,624
()39,474,274

13-1
13-2

388,528,350

 -13-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح زیر است:
دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
ردیف

سهام

1

ایران خودرو

1820472

بهای فروش
ریال
6937525928

ارزش دفتری
ریال
6,027,642,174

کارمزد
ریال
36,751,631

مالیات
ریال
34,687,632

2
3
4
5
6
7
8
9

بانک پارسیان
پاالیش نفت بندرعباس
تولید برق عسلویه مپنا
سرمایه گذاری دارویی تامین
سرمایه گذاری غدیر
سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین
صندوق سرمایه گذاری اطلس -سهام

200000
600000
18500
200715
308000
492740
543

827500000
8924433972
249565000
1415688300
2261832000
2416673020
5,113,130

914,111,747
9,161,014,101
206,323,359
1,229,271,146
2,342,274,579
2,488,759,278
5,131,725

4,377,474
47,238,801
1,275,276
7,488,990
11,965,091
12,784,189
29,354

4,137,503
44,622,168
1,247,826
7,078,442
11,309,160
12,083,364
26,414

40718539
171849722
()103,716,830
()96,953,811
()73,519

فرآورده های نسوز پارس

50,000

231,550,000

417,619,816

1,224,901

1,157,750

()188,452,467

1
11

کارت اعتباری ایران کیش
گروه صنعتی پاکشو

50,000
167,040

358,000,000
2,035,724,353
25,663,605,703

416,894,560
1,762,444,050
24,971,486,535

1,893,820
10,768,981
135,798,508

1,790,000
10,178,621
128,318,880

()62,578,380
252,332,701

جمع

تعداد
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سود (زیان) فروش
ریال
838444491
()95,126,724
()328,441,098

428,002,624

صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393
 -13-2سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم به شرح زیر است:
دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
ردیف
1

سهام
گسترش نفت و گاز پارسیان

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

40,000

ریال
104,400,000

ریال
142,800,000

ریال
552,274

ریال
522,000

104,400,000

142,800,000

552,274

522,000

ریال
()39,474,274
()39,474,274

 -14سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
دوره مالی  3ماه و  26روزه
منتهی به 1393/01/31
ریال
سهام بورسی

()37,947,937,277

حق تقدم خرید سهام
جمع

()1,561,641,862
()39,509,579,139

 -15سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود سپرده بانکی به شرح زیر می باشد:
دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
تاریخ سرمایه گذاری
1392/09/27

سود سپرده بانک ملت
جمع
هزینه تنزیل
سود خالص

تاریخ سررسید
کوتاه مدت

سود
14,456,560,653
14,456,560,653

نرخ سود
7

()1,047,988
14,455,512,665

 -17سود سهام
دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
نام شرکت

ردیف

1
2
3

شرکت پتروشیمی پردیس  -بورسی
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
شرکت سرمایه گذاری غدیر
جمع

سال مالی

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

1392/09/30
1392/09/30
1392/09/30

1392/11/08
1392/12/21
1392/12/25

858,021
1,806,514
2,192,000

سود متعلق به هر سهم-ریال جمع درآمد سود سهام-ریال

4,250
330
630

3,646,589,250
596,149,620
1,380,960,000
5,623,698,870

هزینه تنزیل

()560,646,861

سود خالص

5,063,052,009
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صندوق سرمایه گذاری توسعه اندوخته آینده (اطلس)
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به تاریخ  31فروردین ماه 1393
 -17هزینه کارمزد ارکان

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

دوره مالی  3ماه و  26روزه
منتهی به 1393/01/31

ریال
1,931,569,809
342,825,236
1,714,126,543
29,141,077
4,017,662,665

مدیر صندوق
متولی
بازارگردان
حسابرس
جمع
 -18سایر هزینهها

دوره مالی  3ماه و  26روزه
منتهی به 1393/01/31

ریال
هزینه آبونمان
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تصفیه
هزینه تاسیس
جمع

103,676,727
23,000
34,570,353
332,258,115
470,528,195
دوره مالی  3ماه و  26روزه

 -22تعدیالت

منتهی به 1393/01/31
تعدیالت ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری

3,908,800,000

تعدیالت ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری

()89,100,326
3,819,699,674

جمع
 -20تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -21سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره مالی  3ماه و  26روزه منتهی به 1393/01/31
نام
شرکت کارگزاری مفید
مهدی آذرخش
رحیم صادقی دمنه
مرتضی استهری
رضا ابراهیمی قلعه حسن
جمع

نوع وابستگی
مدیر صندوق
موسس
مدیر سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری

نوع واحدهای سرمایه گذاری
سهام ممتاز
سهام ممتاز
سهام عادی
سهام عادی
سهام عادی

تعداد واحدهای سرمایه گذاری
990,000
10,000
50
50
50
1,000,150

درصد تملک
99%
1%
0.005%
0.005%
0.005%
100%

 -22معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

طرف معامله
شرکت کارگزاری مفید

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله-ریال

مدیر صندوق

خرید و فروش سهام

1,960,600,157,656

 -23رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی ،رویداد با اهمیتی که مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشا در
یادداشتهای همراه باشد ،رخ نداده است.
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مانده طلب (بدهی )-
ریال
()1,324,965,688

