صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت خالص دارایی ها
درتاریخ  30اسفند ماه 1391

دارایی ها :

یادداشت

در تاریخ
1391/12/30
ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

5

18,729,969,777

حسابهای دریافتنی

6

455,435,027

سایر داراییها

7

65,264,162

موجودی نقد

8

126,945,256

19,377,614,222

جمع دارایی ها :

بدهی ها :
حساب جاری کارگزاران

9

814,766,042

پرداختنی به ارکان صندوق

10

324,407,799

پرداختنی به سرمایهگذاران

11

100,000,000

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

12

13,761,306

1,252,935,147

جمع بدهی ها :
خالص دارایی ها

13

خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشتهای توضیحی همراه  ،بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

2

18,124,679,075
1,462,021

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
صورت سود وزیان وگردش خالص دارایی ها
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
برای دوره مالی  7ماهه
منتهی به
درآمد ها :

1391/12/30

یادداشت

ریال
سود (زیان ) فروش اوراق بهادار

14

4,872,319,149

سود (زیان )تحقق نیافته نگهداری اوراق

15

)(762,209,905

سود سهام

16

454,341,814

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

17

181,566,952

4,746,018,010

جمع درآمدها
هزینه ها :
هزینه کارمزد ارکان

18

387,050,843

سایر هزینه ها

19

83,105,577

470,156,420

جمع هزینه ها

4,275,861,590

سود (زیان ) خالص
صورت گردش خالص دارایی ها

برای دوره مالی 7ماهه منتهی به
1391/12/30
تعداد واحدهای

یادداشت

سرمایه گذاری

خالص دارایی ها(واحدهای سرمایه گذاری)اول دوره

ریال

0

0

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

15,749

18,681,213,588

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

()3,352

()4,832,396,104

0

4,275,861,590

12,397

18,124,679,075

سود (زیان ) خالص دوره
خالص دارایی ها ( واحدهای سرمایهگذاری )
پایان دوره

13

یادداشتهای توضیحی همراه  ،بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد

3

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاي دوره ﻣﺎﻟﯽ 7ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1391
 -1اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ ﺻﻨﺪوق
-1-1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎز در اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺗﺎرﯾﺦ
 1391/05/31ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  11087ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق ،ﺟﻤﻊآوري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺒﺪي از داراﯾﯽﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﺒﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش رﯾﺴﮏ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ،ﺗﻼش ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﮔﺮدد .ﺑﺮاي ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺪف ،ﺻﻨﺪوق در
 ﺳﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزار اول ﻓﺮاﺑﻮرس

 ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان و ﺑﺎزار اول ﻓﺮاﺑﻮرس

 اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،اوراق ﺻﮑﻮك و اوراق ﺑﻬﺎدار رﻫﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎداري ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ:
 oﻣﺠﻮز اﻧﺘﺸﺎر آﻧﻬﺎ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق
ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 oﺳﻮد ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 oﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻞ از ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
اﻣﮑﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ در ﺑﺎزار ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان.
 ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﭙﺮده ﮔﺬاري ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﻋﺘﺒﺎري داراي ﻣﺠﻮز از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ
اﯾﺮان.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ) (5اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،دو ﺳﺎل اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺻﻨﺪوق در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ خ
ﻧﻮزدﻫﻢ ﭘﻼك  20ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم واﺣﺪ  7واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-1-2اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده  53اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎي
ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ آدرس  www.AsemanFund1.comدرج ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
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ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاي دوره ﻣﺎﻟﯽ 7ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1391
-2ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻨﺪوق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد از ارﮐﺎن زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﻣﺠﻤﻊ ﺻﻨﺪوق ،از اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري
ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  5درﺻﺪ از ﮐﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﺣﻖ رأي در ﻣﺠﻤﻊ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﻤﺘﺎزي ﮐﻪ داراي ﺣﻖ رأي ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ
اﺷﺨﺎص زﯾﺮ اﺳﺖ:
ردﯾﻒ

ﻧﺎم دارﻧﺪﮔﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻤﺘﺎز

1

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮدان آﺳﻤﺎن

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻤﺘﺎز
ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ

درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي
ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﺑﺼﯿﺮ

300

%30

2

700

1,000

ﺟﻤﻊ

%70

%100

ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق  ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺒﺪﮔﺮدان آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1390/05/22ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  411660ﻧﺰد
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﺎﻟﺪ
اﺳﻼﻣﺒﻮﻟﯽ ،خ ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﭘﻼك  20ﻃﺒﻘﻪ  ،4واﺣﺪ . 7

ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺻﻨﺪوق  ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1388/12/26ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  2391ﻧﺰد
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن وﺻﺎل
ﺷﯿﺮازي ،خ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ ﻏﺮﺑﯽ ،ﮐﻮي اﺳﮑﻮ ،ﭘﻼك. 14

ﺿﺎﻣﻦ ﺻﻨﺪوق ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﺼﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1385/02/06ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  6365ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺿﺎﻣﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ،روﺑﺮوي
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮرس ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﯿﻤﯽ ﭘﻼك .37

ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺻﻨﺪوق ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﺸﺎور ﺗﻬﺮان )ﺣﺴﺎﺑﺪارن رﺳﻤﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  1381/03/06ﺑﻪ

ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  13960ﻧﺰد ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺑﻠﻮار ﮐﺸﺎورز ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻋﺘﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  55ﭘﻼك  ،463واﺣﺪ  ،18ﻃﺒﻘﻪ . 4
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ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
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 -3ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ارزشﻫﺎي ﺟﺎري در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻣﺎﻟﯽ  7ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  30اﺳﻔﻨﺪ 1391
ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
-4ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﯾﻪﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري

 -4-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در اوراق ﺑﻬﺎدار ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎم و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع اوراق ﺑﻬﺎدار در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و در
اﻧﺪازهﮔﯿﺮيﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ" ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در
ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري" ﻣﺼﻮب  1386/11/30ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮد.
 -4 -1-1ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺑﻮرﺳﯽ
ﯾﺎ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﻢ در
ﭘﺎﯾﺎن روز ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺳﻬﻢ ،ﻣﻨﻬﺎي ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم؛
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ" ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار در ﺻﻨﺪوقﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري" ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ ارزش ﺳﻬﻢ در ﭘﺎﯾﺎن روز را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﮐﺜﺮ  20درﺻﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺪه را ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻗﺮار دﻫﺪ.
 -4-1-2ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري 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 -3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري در اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺮاﺑﻮرﺳﯽ :ﺧﺎﻟﺺ ارزش
ﻓﺮوش اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻏﯿﺮ ﺑﻮرﺳﯽ در ﻫﺮ روز ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺑﺎزﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺎﻣﻦ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.

-4-2درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاريﻫﺎ:
 -4 -2-2ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ و اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب:ﺳﻮد ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ
درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺻﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮده
در ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده و ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺳﻮد اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ
ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب ،ﺳﭙﺮده و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎي ﺳﭙﺮده ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮخ ﺳﻮد ﻫﻤﺎن اوراق و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺮخ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻨﺰﯾﻞ ﺷﺪه و در ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ-
ﮔﺬاري ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.
٦

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك آﺳﻤﺎن ﯾﮑﻢ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاي دوره ﻣﺎﻟﯽ 7ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  30اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 1391
-4 -3ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن و ﺗﺼﻔﯿﻪ

ﮐﺎﻣﺰد ارﮐﺎن و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎبﻫﺎ
ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد:
ﺷﺮح ﻧﺤﻮة ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ ﻫﺰﯾﻨﻪ

ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺪﯾﺮ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  2درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﮥ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق ﺑﻌﻼوه  0/3درﺻﺪ از ارزش
روزاﻧﻪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  3 -2-2اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و
 10درﺻﺪ از ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت روزاﻧﻪ ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﭙﺮدهﮔﺬاري در ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﭙﺮده
ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﺣﺴﺎبﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﺳﻮد ﻋﻠﯽاﻟﺤﺴﺎب درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﺳﭙﺮده در زﻣﺎن اﻓﺘﺘﺎح ﺳﭙﺮده؛*

ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺘﻮﻟﯽ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/25درﺻﺪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ روزاﻧﮥ ارزش ﺧﺎﻟﺺ داراﯾﯽﻫﺎي ﺻﻨﺪوق ﺣﺪاﻗﻞ 40ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل اﺳﺖ*.

ﮐﺎرﻣﺰد ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ

ﺳﺎﻻﻧﻪ  2درﺻﺪ از ارزش روزاﻧﮥ ﺳﻬﺎم و ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ ﺻﻨﺪوق*

ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﮥ ﺣﺴﺎﺑﺮس

ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺛﺎﺑﺖ  15ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

-4-4ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮه  3ﻣﺎده  52اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرﻣﺰد ﻣﺪﯾﺮ،ﻣﺘﻮﻟﯽ ،ﺿﺎﻣﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮏﺑﺎر ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  %90درﺻﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﺎرﻣﺰد ارﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﺻﻨﺪوق ﺑﻪ ارﮐﺎن در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﺷﻮد.

 -4 -5ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ
ﺳﻮد و ﮐﺎرﻣﺰد ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎري و ﺧﺮﯾﺪ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﺨﺎرج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و در دوره وﻗﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

7

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391

 - 5سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم :
سرمایه گذاری درسهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
ردیف

صنعت

درصد خالص ارزش

بهای تمام شده

خالص ارزش روز

ریال

ریال

1,958,622,644

2,013,374,816

10.39%

761,237,678

842,443,131

4.35%

6,442,091,669

33.25%
5.86%

فروش به کل دارایی
ها

1

استخراج کانه های فلزی

2

فلزات اساسی

3

محصوالت شیمیایی

6,859,695,541

4

سرمایه گذاریها

1,409,316,946

1,135,657,984

5

شرکتهای چند رشته ای صنعتی

3,169,188,370

2,936,964,425

15.16%

6

فرابورس

343,621,081

344,798,485

1.78%

7

سیمان ،آهک و گچ

696,960,149

710,205,998

3.66%

8

محصوالت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

1,559,823,629

1,467,872,947

7.58%

9

استخراج نفت و گاز خام

854,252,685

1,001,487,549

5.17%

10

کاشی و سرامیک

1,879,460,963

1,835,072,773

9.47%

19,492,179,686

18,729,969,777

96.67%

جمـــع کل :

8

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391

 -6حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح ذیل است :
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به
1391/12/30
تنزیل نشده

نرخ تنزیل

مبلغ تنزیل شده

تنزیل شده

شرح

ریال

درصد

ریال

ریال

495,300,000

25%

()40,958,186

454,341,814

سود دریافتنی سپرده بانکی

74,088

0.10%

()300

73,788

تفاوت مبلغ واریزی با صدور -برگشت NAV

35,886

35,886

بابت مالیات تکلیفی

983,539

983,539

سود سهام

جمع

25.10%

496,393,513

9

()40,958,486

455,435,027

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391

 -7سایر داراییها
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
مانده در ابتدای

مخارج اضافهشده

استهالک سال

سال

طی سال

مالی

ریال

ریال

ریال

ریال

مخارج آبونمان

0

105,000,000

60,123,239

44,876,761

مخارج تاسیس

0

28,565,780

8,178,379

20,387,401

0

133,565,780

68,301,618

65,264,162

 -8موجودی نقد
موجودی نقد صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
برای دوره مالی 7
ماهه منتهی به
1391/12/30

شرح

ریال

بانک دی -پشتیبان  - 0200324354005شعبه حافظ

23,121,590

بانک سامان -جاری  -849-40-7891789-1شعبه سی تیر

2,543,088

بانک سامان -پشتیبان  -849-810-7891789-1شعبه سی تیر

101,280,578

جمع

126,945,256

10

مانده در پایان سال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -9جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح ذیل است:
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
نام شرکت کارگزاری

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر

0

32,814,521,887

32,814,521,996

()109

شرکت کارگزاری بانک مسکن

0

20,824,762,969

20,824,763,946

()977

شرکت کارگزاری بهمن

0

866,430,471

866,430,486

()15

شرکت کارگزاری حافظ

0

3,980,435,219

3,980,435,256

()37

شرکت کارگزاری بورسیران

0

18,093,818,394

18,908,583,298

()814,764,904

0

76,579,968,940

77,394,734,982

()814,766,042
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صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -10بدهی به ارکان صندوق :
بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
برای دوره مالی  7ماهه
منتهی به
1391/12/30

شرح

ریال
بدهی به مدیرصندوق

1,016,000

بدهی به مدیر ثبت بابت صدور/ابطال

1,900,000

ذخیره کارمزد مدیر

139,080,880

ذخیره کارمزد متولی

27,259,892

ذخیره کارمزد ضامن

139,325,847

ذخیره کارمزد حسابرس

15,825,180
324,407,799

 -11بدهی به سرمایه گذاران :
بدهی به سرمایه گذاران متشکل از اقالم زیر است :
برای دوره مالی  7ماهه
منتهی به
1391/12/30
ریال
100,000,000

بدهی بابت در خواست صدور واحدهای سرمایهگذاری

100,000,000
 -12سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر :
سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
برای دوره مالی  7ماهه
منتهی به
1391/12/30

شرح

ریال
13,761,306

ذخیره کارمزد تصفیه

13,761,306
12

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -13خالص دارایی ها
خالص دارایی ها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است :

برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

11,397

16,662,657,693

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1,000

1,462,021,382

جمــع :

12,397

18,124,679,075
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صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391

برای دوره مالی 7

 -14سود (زیان ) فروش اوراق بهادار

ماهه منتهی به
یادداشت

1391/12/30

سود(زیان ) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

14-1

4,847,694,210

سود (زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

14-2

)(14,033,052

سود (زیان) ناشی از فروش حق تقدم

14-3

38,657,991
4,872,319,149

-14-1سود(زیان ) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس بشرح ذیل است .
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ارتباطات سیار ایران

50,000

2,272,912,499

2,520,440,527

11,614,581

11,364,561

)(270,507,170

ایران یاسا تایر و رابر

50,000

274,991,649

241,789,412

1,454,708

1,374,958

30,372,571

سهام

تعداد

بانک کار آفرین

100,000

145,850,000

130,933,258

771,546

729,250

13,415,946

پاالیش نفت اصفهان

75,000

1,544,425,000

1,442,359,473

8,170,008

7,722,125

86,173,394

پاالیش نفت تبریز

30,003

316,681,665

183,304,794

1,675,246

1,583,408

130,118,217

پتروشیمی پردیس  -بورسی

10,000

580,000,000

379,947,616

3,068,200

2,900,000

194,084,184

پتروشیمی خارک

3,250

72,965,750

66,647,541

385,990

364,829

5,567,390

پتروشیمی فن آوران

60,000

1,049,690,000

739,084,642

5,552,859

5,248,450

299,804,049

تامین مواد اولیه فوالد صبا نور

34,432

1,168,043,728

694,481,320

5,968,708

5,840,219

461,753,481

توسعه معادن روی ایران

50,000

110,822,260

160,878,086

586,248

554,111

)(51,196,185

حفاری شمال

347,500

858,008,000

778,084,106

4,538,865

4,290,040

71,094,989

سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

300,000

1,000,558,850

728,222,039

5,292,955

5,002,794

262,041,062

سرمایه گذاری بانک ملی ایران

200,000

511,220,154

618,792,788

2,704,353

2,556,101

)(112,833,088

سرمایه گذاری پتروشیمی

300,000

263,200,000

242,975,155

1,392,326

1,316,000

17,516,519

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

552,785

3,076,867,000

2,556,303,918

16,276,625

15,384,335

488,902,122

سرمایه گذاری سپه

1,256,888

2,292,271,426

1,924,268,873

12,126,109

11,461,353

344,415,091

سرمایه گذاری غدیر

293,999

1,417,336,480

1,061,362,193

7,497,704

7,086,682

341,389,901

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

185,000

354,831,680

376,586,599

1,813,185

1,774,157

)(25,342,261

سرمایه گذاری ملت

2,000,000

1,027,721,137

735,685,968

5,436,619

5,138,605

281,459,945

سنگ آهن گل گهر

190,000

2,355,810,000

2,069,751,083

12,462,235

11,779,050

261,817,632

سیمان ارومیه

35,000

129,370,000

134,616,587

684,370

646,850

)(6,577,807

شرکت ملی صنایع مس ایران

490,000

3,256,590,000

3,283,673,066

17,227,364

16,282,950

)(60,593,380

شهرسازی وخانه سازی باغمیشه

100,000

166,299,958

258,352,143

849,795

831,500

)(93,733,480

صنایع آذر آب

40,885

97,690,555

82,270,201

516,782

488,453

14,415,119

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

395,000

2,922,214,093

2,264,055,559

15,458,513

14,611,071

628,088,950

صنایع شیمیایی ایران

15,000

821,247,000

763,693,598

4,344,395

4,106,235

49,102,772

صنعتی پارس مینو

520,000

1,412,600,440

1,121,606,845

7,472,652

7,063,002

276,457,941

صنعتی نیرو محرکه

150,000

212,100,000

227,437,033

1,122,009

1,060,500

)(17,519,542

فوالد خوزستان

112,231

2,803,405,200

2,463,521,927

14,830,012

14,017,026

311,036,235

فوالد مبارکه اصفهان

382,000

1,691,149,878

1,408,993,635

8,946,186

8,455,750

264,754,307

کارت اعتباری ایران کیش

20,000

176,720,000

162,385,376

934,847

883,601

12,516,176

کالسیمین

90,000

609,102,912

545,516,722

3,222,155

3,045,515

57,318,520

گسترش نفت و گاز پارسیان

190,000

1,837,324,370

1,715,677,998

9,719,447

9,186,621

102,740,304

لبنیات کالبر

70,000

251,684,510

182,181,118

1,331,409

1,258,422

66,913,561

مجتمع پتروشیمی شیراز

100,000

775,000,000

859,306,029

4,099,750

3,875,000

)(92,280,779

مخابرات ایران

200,000

447,623,930

497,204,728

2,367,932

2,238,119

)(54,186,849

معدنی و صنعتی چادر ملو

296,054

3,525,190,577

2,929,721,991

18,648,260

17,625,953

559,194,373

41,829,520,701

36,552,113,947

220,564,948

209,147,596

4,847,694,210

جمـــع کل :

14

 -14-2سود (زیان) حاصل از فروش اوراق مشارکت
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
سود (زیان) ناشی

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

اجاره ماهان 2سه ماهه  20درصد ( ماهان) 2

1,120

1,120,000,000

1,120,813,120

866,880

)(1,680,000

اجاره مپنا سه ماهه  20درصد

3,190

3,190,000,000

3,192,315,940

2,469,060

)(4,785,000

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط مالی فروردین

4,180

4,180,000,000

4,183,034,680

3,235,372

)(6,203,052

910

910,000,000

910,660,660

704,340

)(1,365,000

9,400,000,000

9,406,824,400

7,275,652

)(14,033,052

نام اوراق مشارکت

شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)
جمـــع کل :

از فروش

 -14-3سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

سود (زیان)فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

حق تقدم سرمایهگذاری سپه

500,000

322,000,000

318,005,750

1,703,375

1,610,000

680,875

ت-گسترش نفت و گاز پارسیان

166,666

960,427,606

912,567,694

5,080,657

4,802,139

37,977,116

666,666

1,282,427,606

1,230,573,444

6,784,032

6,412,139

38,657,991
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صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391

 -15سود (زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
برای دوره مالی 7
ماهه منتهی به
1391/12/30
ریال
سود (زیان) ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

)(762,209,905

سود(زیان ) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار بشرح ذیل است:
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30

سود و زیان تحقق نیافته

ریال

ریال

ریال

ریال

1

باما

79,909

623,450,018

684,084,492

3,298,051

3,117,250

)(67,049,775

2

پتروشیمی خارک

70,000

1,446,550,000

1,692,932,248

7,652,250

7,232,750

)(261,267,248

3

پتروشیمی شیراز

100,000

792,200,000

859,306,029

4,190,738

3,961,000

)(75,257,767

4

تامین مواد اولیه فوالد صبا نور

10,000

348,320,000

343,621,080

1,779,915

1,741,600

1,177,404

5

ت-سرمایه گذاری سپه

2,399,678

1,003,065,404

1,235,275,191

5,306,216

5,015,327

)(242,531,331

6

ت -گسترش نفت و گاز پارسیان

100,000

583,700,000

547,542,805

3,087,773

2,918,500

30,150,922

7

چادر ملو

73,946

871,157,826

785,572,889

4,608,425

4,355,789

76,620,722

8

چینی ایران

475,161

1,481,551,998

1,502,839,435

7,837,410

7,407,760

)(36,532,608

9

حفاری شمال

300,000

1,011,900,000

854,252,685

5,352,951

5,059,500

147,234,864

10

سرمایه گذاری امید

100,000

561,500,000

577,593,528

2,970,335

2,807,500

)(21,871,363

11

سرمایه گذاری بازنشستگی

750,000

2,406,000,000

2,591,594,842

12,727,740

12,030,000

)(210,352,582

12

سرمایهگذاری ملت

400,000

144,400,000

174,041,754

763,876

722,000

)(31,127,630

13

سیمان ارومیه

85,000

304,130,000

295,466,231

1,608,848

1,520,650

5,534,271

14

سیمان بهبهان

20,000

413,460,000

401,493,917

2,187,203

2,067,300

7,711,579

15

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

160,000

1,479,520,000

1,410,640,891

7,826,661

7,397,600

53,654,848

16

صنایع شیمیایی ایران

30,000

1,738,200,000

1,527,387,202

9,195,078

8,691,000

)(44,603,680

17

صنعتی پارس مینو

495,700

1,483,134,400

1,559,823,629

7,845,781

7,415,672

)(91,950,682

18

فوالد مبارکه اصفهان

198,000

851,202,000

761,237,678

4,502,859

4,256,010

81,205,453

19

گسترش نفت و گاز پارسیان

100,000

889,900,000

821,886,365

4,707,571

4,449,500

)(120,280,946

20

معادن و فلزات

100,000

539,700,000

488,965,262

2,855,013

2,698,500

45,181,225

21

کاشی سینا

100,000

372,600,000

376,621,527

1,971,054

1,863,000

)(7,855,581

19,345,641,646

19,492,179,680

102,275,747

96,728,208

)(762,209,905

ردیف

مبلغ فروش

ارزش دفتری

کارمزد فروش

مالیات فروش

اوراق

جمـــع کل :

مانده سهم

15

نگهداری اوراق بهادار
ریال

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -16سود سهام
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
نام شرکت

سال مالی

تاریخ تشکیل
مجمع

تعداد سهام
متعلقه در زمان
مجمع

سود متعلق

جمع درآمد

به هر سهم

سود سهام

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود
سهام

گسترش نفت و گاز پارسیان

1391/09/30

1391/11/18

100,000

1,810

181,000,000

)(22,285,285

158,714,715

شهرسازی وخانه سازی باغمیشه

1391/06/31

1391/09/22

100,000

743

74,300,000

)(6,501,250

67,798,750

صنایع شیمیایی ایران

1391/09/30

1391/12/21

30,000

8,000

240,000,000

)(12,171,651

227,828,349

495,300,000

16

()40,958,186

454,341,814

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -17سود اوراق بهاداربا درآمد ثابت یا علی الحساب بشرح زیر است :
برای دوره مالی 7
ماهه منتهی به
یادداشت

1391/12/30
ریال

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

17-1

77,473,778

سود سپرده بانکی

17-2

104,093,174
181,566,952

 -17-1سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب شامل سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک میشود:
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
شرح

تاریخ سرمایه

تاریخ

گذاری

سررسید

مبلغ اسمی

تعداد

نرخ سود

ریال

تعداد

درصد

خالص سود
اوراق
ریال

هزینه تنزیل
ریال

درآمد
ثابت
ریال

اجاره ماهان 2سه ماهه  20درصد ( ماهان) 2

1391/06/18

1395/03/17

1,000,000

1,120

20

7,661,956

0

7,661,956

اجاره مپنا سه ماهه  20درصد

1391/06/18

1395/03/28

1,000,000

3,190

20

24,508,161

0

24,508,161

1391/06/18

1394/05/25

1,000,000

4,180

20

37,413,562

0

37,413,562

1391/08/08

1395/03/17

1,000,000

910

20

7,890,099

0

7,890,099

4,000,000

9,400

-

77,473,778

0

77,473,778

پذیره نویسی اوراق اجاره شرکت واسط
مالی فروردین
شرکت واسط مالی تیر (ذصسکن)
جمــع کل :

17-2سود سپرده بانکی
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
نام بانک

تاریخ
سرمایهگذاری

تاریخ سررسید

نرخ سود

سود

هزینه تنزیل

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

سود سپرده بانک دی

1391/04/06

7%

96,605,347

()278

96,605,069

سود سپرده بانک سامان

1391/07/30

7%

7,488,127

()22

7,488,105

104,093,474

()300

104,093,174

جمــع کل :

17

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان یکم
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
برای دوره مالی 7ماهه منتهی به تاریخ 30اسفند ماه 1391
 -18هزینه کارمزد ارکان :
هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :
برای دوره مالی 7
شــرح

منتهی به
1391/12/30
ریال

هزینه کارمزد مدیر

173,430,678

هزینه کارمزد متولی

27,259,892

هزینه کارمزد ضامن

170,535,093

هزینه کارمزد حسابرس

15,825,180
387,050,843

 -19سایر هزینه ها :
سرفصل فوق از اقالم زیر تشکیل می شود :
برای دوره مالی 7
شــرح

منتهی به
1391/12/30
ریال

هزینه تشریفات تسویه صندوق

13,761,306

هزینه آبونمان

60,123,239

هزینه تاسیس

8,178,379

سایر هزینه ها

1,042,653
83,105,577
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20ـ بدهیهای احتمالی وتعهدات سرمایه ای :
صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی های احتمالی وتعهدات سرمایه ای می باشد .

21ـ سرمایه گذاری ارکان واشخاص وابسته به آنها در صندوق :
برای دوره مالی  7ماهه منتهی به
1391/12/30
نوع واحدهای

تعداد واحدهای

درصد

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

تملک

700

70%

300

30%

1,000

100%

اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

مدیر

ممتاز

ضامن وکارگزار صندوق

شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر

ضامن و کارگزار

ممتاز

جمع واحدهای سرمایه گذاری

22ـ معامالت با ارکان واشخاص وابسته به آنها :
مانده طلب (بدهی )

شــرح معامله

طــرف معامله

نوع وابسـتگی

کارگزاری بورسیران

کارگزار

خرید و فروش

شرکت کارگزاری تحلیل گران بصیر

کارگزار

خرید و فروش

46,399,459,410

شرکت کارگزاری بانک مسکن

کارگزار

خرید و فروش

33,035,334,328

طی دوره

شرکت کارگزاری بهمن

کارگزار

خرید و فروش

866,430,471

طی دوره

)(15

شرکت کارگزاری حافظ

کارگزار

خرید و فروش

3,980,435,244

طی دوره

)(37

در پایان دوره

موضوع معامله

ارزش معامله  -ریال

تاریخ معامله

ریال

45,151,728,944

طی دوره

)(814,764,904

طی دوره

)(109
)(977

23ـ رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تائید صورتهای مالی اتفاق افتاده ومستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی ویا افشاء در یادداشت های همراه بوده وجود نداشته است .
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