شركة صندوق استثمار بايونيرز
الصندوق األول  -ذو العائد التراكمى وتوزيع أرباح غير دورية

)صندوق الرائد(

املنشأ ً
طبقا ألحكام القانون  95لسنة  1992والئحته التنفيذية
القوائم املالية امللخصة عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو  2016وكذا تقرير مراقبى احلسابات عليها

القوائم املالية امللخصة فى  30يونيو 2016
املركز املالى امللخص فى  30يونيو 2016
2016/6/30
جنيه مصرى
األصول
األصول املتداولة
نقدية بالصندوق ولدى البنوك
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر
ارصدة مدينة اخرى
األصول الثابتة ( بالصافى )
اجمالى االصول
حقوق امللكية
راس املال املدفوع (مت استخدامه فى االكتتاب فى عدد  50000وثيقة من وثائق استثمار الصندوق)
وثائق استثمار اخرى
اجمالى وثائق االستثمار املصدرة واملدفوعة
احتياطى قانونى
اخلسائر املرحلة
صافى ( خسائر ) الفترة
توزيعات نقدية
اجمالى حقوق امللكية
اإللتزامات املتداولة
املستحق ألطراف ذوى عالقة
دائتون وارصدة دائنة اخرى
التزامات ضريبية مؤجلة
اجمالى اإللتزامات املتداولة
اجمالى اإللتزامات املتداولة وحقوق امللكية

تقرير مراقبى احلسابات على القوائم املالية امللخصة

2015/12/31
جنيه مصرى

2,312,972
4,362,652
28,781
928
6,705,333

2,267,132
4,943,739
38,064
1,384
7,250,319

5,000,000
4,110,000
9,110,000
3,802
()1,783,183
()436,812
()313,475
6,580,332

5,000,000
4,110,000
9,110,000
3,802
() 506,183
() 1,277,000
()313,475
7,017,144

60,010
63,520
1,471
125,001
6,705,333

60,010
171,694
1,471
233,175
7,250,319

ملخص االيضاحات املرفقة متممة للقوائم املالية امللخصة وتقرأ معها.
تقرير مراقبى احلسابات مرفق.

قائمة الدخل امللخصة عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو 2016
عن الستة أشهر
املنتهية فى
 30يونيو 2016
جنيه مصرى

إيرادات النشاط
إيرادات النشاط
إيرادات أخرى
إجمالى أرباح النشاط
يضاف اليه ( يخصم منه ):
أتعاب مدير االستثمار
عموالت حفظ االوراق املالية
ضرائب على توزيعات أرباح نقدية
املصروفات االخرى
صافى ( خسائر ) الفترة قبل الضرائب
ضرائب مؤجلة
صافى ( خسائر ) النشاط بعد الضرائب

عن الستة أشهر عن الثالثة أشهر عن الثالثة أشهر
املنتهية من
املنتهية من
املنتهية فى
2015 /4/ 1
2016 /4/ 1
 30يونيو  2015حتى  2016/6/30حتى 2015/6/30
جنيه مصرى
جنيه مصرى
جنيه مصرى

()288,754
8,586
()280,168

()482,257
11,082
()471,175

()534,491
54
()534,437

()326,397
10,218
()316,179

()21,858
()6,723
()11,784
()116,279
()436,812
()436,812

()25,714
()7,398
()7,160
()141,666
()653,133
()653,113

()11,250
()2,483
()10,640
()65,636
()615,446
()615,446

()12,557
()3,399
()5,792
()55,382
()393,309
()393,309

االيضاحات املرفقة متممة للقوائم املالية امللخصة وتقرأ معها.

قائمة التدفقات النقدية امللخصة عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو 2016
2016/6/30
جنيه مصرى
صافى التدفقات النقدية الناجتة من (املستخدمة فى ) أنشطة التشغيل 45,840
صافى التدفقات النقدية الناجتة من(املستخدمة فى ) أنشطة التمويل -
45,840
صافى التغير فى النقدية وما فى حكمها خالل الفترة
2,267,132
رصيد النقدية وما فى حكمها فى بداية الفترة
2,312,972
رصيد النقدية وما فى حكمها فى نهاية الفترة
االيضاحات املرفقة متممة للقوائم املالية امللخصة وتقرأ معها.

2015/6/30
جنيه مصرى
()667,871
()667,871
4,759,114
4,091,243

إلى السادة  /حملة وثائق شركة صندوق استثمار بايونيرز
الصندوق األول  -ذو العائد التراكمى وتوزيع أرباح غير دورية
(صندوق الرائد)
راجعنا القوائم املالية الدورية لش ��ركة صندوق اس ��تثمار بايونيرز الصندوق األول  -ذو العائد التراكمى وتوزيع أرباح غير دورية
(صندوق الرائد) عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو  2016والتى استخرجت منها القوائم املالية امللخصة املرفقة ،وذلك طبق ًا
ملعايير املراجعة املصرية وفى ضوء القوانني واللوائح املصرية السارية.
وحس ��بما ه ��و وارد بتقريرن ��ا امل ��ؤرخ فى  1أغس ��طس  ،2016فقد أبدينا رأي� � ًا غير متحفظا بأن القوائم املالية الدورية لش ��ركة
الصندوق عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو  2016والتى استخرجت منها القوائم املالية امللخصة املرفقة.
ومن رأينا أن القوائم املالية الدورية امللخصة املرفقة تتفق  -فى كل جوانبها الهامة  -مع القوائم املالية الدورية الكاملة لشركة
الصندوق عن الستة أشهر املنتهية فى  30يونيو .2016
ومن أجل احلصول على تفهم أشمل للمركز املالى للصندوق فى  30يونيو  2016ونتائج أعماله وتدفقاته النقدية عن الفترة
املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا ،يقتضى األمر الرجوع إلى القوائم املالية الكاملة لشركة الصندوق
عن الفترة املالية املنتهية فى  30يونيو  2016وتقريرنا عليها.
مت إع ��داد تقري ��ر مراقبى احلس ��ابات عل ��ى القوائم املالية الدورية امللخصة لش ��ركة الصندوق ع ��ن الفترة املالية
املنتهي ��ة ف ��ى  30يونيو  2016بغرض النش ��ر فقط ً
طبق ��ا ملتطلبات الهيئة العامة للرقابة املالية وال يجب اس ��تخدام
هذا التقرير فى غير هذا الغرض .
القاهرة فى  1 :أغسطس 2016

مراقبا احلسابات
محمد أحمد أبو القاسم

حسني محمود يسرى

سجل رقم ( )359بالهيئة العامة للرقابة املالية
املتضامنون للمحاسبة واملراجعة E&Y

سجل رقم ( )259بالهيئة العامة للرقابة املالية
 MAZARSمصطفى شوقى

االيضاحات املتممة للقوائم املالية
عن الستة اشهر املنتهية فى  30يوينو 2016
 -1نبذة عن الصندوق
أنش ��أ ش ��ركة صندوق استثمار بايونيرز األول ذو العائد التراكمى وتوزيع أرباح غير دورية (صندوق الرائد) من قبل شركة بايونيرز
لصناديق االس ��تثمار (ش.م.م) وغرضها طرح صندوق اس ��تثمار أو أكثر وهو النش ��اط املرخص لشركة بايونيرز لصناديق االستثمار
مبزاولت ��ه وفقا ألحكام قانون س ��وق املال رقم  95لس ��نة  1992وتعديالته والئحته التنفيذي ��ة وتعديالتها ومبوجب موافقة الهيئة
العامة للرقابة املالية مبوجب الترخيص رقم ( )563الصادر بتاريخ  22ديسمبر  2009ملباشرة هذا النشاط  ،وبدأ الصندوق مزاولة
النشاط إعتبارًا من  28يونيو .2010
 -2أهم السياسات املحاسبية املتبعة
حتتس ��ب اتعاب مدير االس ��تثمار وأتعاب وعموالت البنك العربى طبق ًا لنش ��رة االكتتاب اخلاصة بالصندوق وعقد اإلدارة ،متسك
حس ��ابات الصندوق حس ��ابات منتظمة باجلنيه املصرى ،يتم تصنيف االس ��تثمارات على أنها استثمارات مقيمة بالقيمة العادلة من
خالل األرباح واخلس ��ائر إذا مت إقتناؤها بغرض املتاجرة أو إذا كان الصندوق يدير تلك االس ��تثمارات ويتخذ قرارات بيعها وشراؤها
بناء على قيمتها العادلة وتقاس تلك االستثمارات بالقيمة العادلة وتثبت فروق التغيير فى قيمتها بقائمة الدخل حتت بند صافى
التغير فى استثمارات مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خالل األرباح واخلسائر.
 -3تعديل بعض أحكام قوانني الضرائب املصرية
صدر قرار بقانون رقم ( )53لسنة  2014بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ومت نشرها باجلريدة الرسمية ( العدد
 26مك ��رر ) بتاري ��خ  29يوني ��و  2014عل ��ى أن يعم ��ل بها اعتبار ًا م ��ن اليوم التالى لتاريخ النش ��ر  ،وقد تضمن القانون املش ��ار إليه بعض
التعديالت املرتبطة بنشاط صناديق االستثمار األمر الذى قد يترتب عليه خضوع أرباح صناديق االستثمار للضريبة وكذلك توزيعات
األرباح واألرباح الرأسمالية وذلك كما يلى :
 -1أرب ��اح صن ��دوق االس ��تثمار بس ��عر مقطوع وفق ًا ألحكام القانون وذلك بالنس ��بة لكل من األرباح الرأس ��مالية املحقق ��ة لألوراق املالية
املقيدة فى البورصة ( سعر الضريبة . ) %10
-2التوزيعات املرتبطة باس ��تثمارات الصندوق فى أوراق مالية ( س ��عر الضريبة  ) %10على توزيعات األرباح النقدية لالس ��هم اململوكة
للصندوق فى أى ش ��ركة بنس ��بة  % 25أو أقل  %5 ،على توزيعات األرباح النقدية لألس ��هم اململوكة للصندوق فى أى ش ��ركة بنس ��بة أكثر
من  %25وبشرط االحتفاظ بها ملدة سنتني ( فى حالة متلك الصناديق املسموح لها بتملك أكثر من  % 25من رأس مال شركة واحدة ).
 -3خضوع باقى نشاط الصندوق للضريبة وفقا ألحكام قانون الضريبة على الدخل .
 -4ع ��دم خض ��وع وثائق صناديق االس ��تثمار فى االوراق املالي ��ة ألى ضرائب عند اجراء توزيعات أو عند التعام ��ل على الوثيقة  ،وذلك
بالنس ��بة لصناديق االس ��تثمار فى االوراق املالية املنشاة وفقا لقانون س ��وق املال التى اليقل استثمارها فى االوراق املالية وأدوات الدين
عن  % 80وصناديق االستثمار القابضة التى يقتصر االستثمار فيها على متلك صناديق االستثمار املشار إليها .
 -5وس ��يتم احتس ��اب الضريبة على صافى أرباح الصندوق من واقع اإلقرار الضريبى الذى يقدمة الصندوق وفقا لقانون الضريبة على
الدخل رقم (  ) 91لسنة  2005وتعديالته .
 -4األحداث الهامة
ص ��در ق ��رار وزارة االس ��تثمار رق ��م (  ) 22لس ��نة  2014بتاريخ  25فبراي ��ر  2014بتعديل بعض أح ��كام الالئحة التنفيذية
رق ��م (  ) 95لس ��نة  1992بإص ��دار قانون س ��وق رأس املال الصادرة بقرار وزي ��ر االقتصاد والتج ��ارة اخلارجية رقم ( ) 135
لسنة . 1993
كم ��ا ص ��در ق ��رار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة املالية رقم (  ) 53لس ��نة  2014بتاريخ  13أبريل  2014بش ��أن ضوابط
توفيق أوضاع الش ��ركات املس ��اهمة املصدرة لصناديق االس ��تثمار  ،وكذا صناديق االس ��تثمار  ،حيث تلتزم الشركة املساهمة
املصدرة لصناديق االستثمار القائمة بأن يتخذ صندوق االستثمار شكل شركة مساهمة فى موعد أقصاه  26فبراير . 2015
مت تعديل النظام االساسى لشركة صندوق بايونيرز كما مت تعديل نشرة االكتتاب فى اطار توفيق االوضاع طبقا لقرار اجلمعية
العمومية غير العادية لشركة الصندوق املنعقدة فى  31مارس  ، 2015ومت اعتماد عقد التعديل من هيئة الرقابة املالية بتاريخ
 21يوليو . 2015

