صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه1316

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
صورت خالص دارايی ها
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396

یادداشت

دارایی ها
سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
حسابهای دریافتنی
سایر دارایی ها
موجودی نقد
جمع دارایی ها
بدهی ها
پرداختنی به ارکان صندوق
سایر حساب های پرداختنی
جمع بدهی ها
خالص دارایی ها
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال

5
6
7
8

9
10
11

یادداشت های توضیحی همراه  ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

1396/03/31
ریال
21,642,645,108
80,336,890,469
366,976,032
10,020,000
102,356,531,609

1,562,904,058
295,956,318
1,858,860,376
100,497,671,233
1,004,977

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
صورت سود و زيان و گردش خالص دارايی ها
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ 31خرداد ماه 1396

1395/12/30

یادداشت

دوره مالی 3ماهه منتهی به 1396/03/31

سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینه ها
جمع هزینه ها
سود خالص

12

ریال
1,251,086,806
1,251,086,806

ریال
439,420,098
439,420,098

)(1,100,712,288
)(92,620,616
)(1,193,332,904

)(462,191,770
)(52,121,120
)(514,312,890

57,753,902

)(74,892,792

بازده میانگین سرمایه گذاری1
بازده سرمایه گذاری پایان دوره2

0.06%
0.06%

0.07-%
0.07-%

درآمدها:

+

13
14

صورت گردش خالص دارایی ها
یادداشت

دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ 1396/03/31

تعداد واحد سرمایه گذاری

ریال

1395/12/30
ریال

خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در ابتدای دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده موسسین
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده عادی
سود (زیان) خالص
تغییرات ناشی از عملکرد
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) در پایان دوره

 :1بازده میانگین سرمایه گذاری=

 :2بازده سرمایه گذاری پایان سال =

50,000
50,000
100,000

سود خالص
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده
سود (زیان) خالص
خالص دارایی های پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی می باشد.

50,000,000,000
50,000,000,000
57,753,902
439,917,331
100,497,671,233

50,000,000,000
50,000,000,000
)(74,892,792
514,810,123
100,439,917,331

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396
1ـ اطالعات کلی صندوق:

1ـ1ـ تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی در تاریخ  1395/10/04تحت شماره  40434نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ
 1395/10/28تحت شماره  11480نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و سرمایهگذاری
در شرکتهای در شرف تاسیس و یا نوپای دارای پتانسیل رشد زیاد و سریع با هدف کسب بیشترین بازده اقتصادی ممکن در برابر پذیرش ریسک باال است .عالوه بر کسب
بازدهی از سرمایهگذاریهای بلندمدت در این زمینه ،کمک به رشد اقتصادی ،کارآفرینی ،ایجاد اشتغال و توسعه فنآوری از دیگر اهداف صندوق به حساب میآیند .در
راستای هدف یادشده ،صندوق منابع مالی را جمع آوری نموده و در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژههای فکری و نوآورانه در زمینههای صنعت
فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور به بهرهبرداری رساندن و تجاری سازی داراییهای یاد شده از طریق تملک خرد یا مدیریتی ،سرمایهگذاری مینماید .مدت فعالیت
صندوق از تاریخ ثبت به مدت هفت سال است .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک ،33طبقه همکف واقع شده و
صندوق دارای شعبه نمی باشد.

2ـ1ـ اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری حسورانه یکم آرمان آتی مطابق با ماده  26امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایه گذاری به آدرس
 www.armanativcfund1.irدرج گردیده است.

2ـ ارکان صندوق سرمایهگذاري:
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم آرمان آتی از ارکان زیر تشکیل شده است:
 2-1مجمع صندوق ،مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری تشکیل شده و هر سرمایهگذار به نسبت تعداد واحدهای سرمایهگذاری در
تملک خود ،دارای حق رای است .در تاریخ خالص دارائیها موسسان صندوق عبارتند از:

ردیف

1
2
3
4
5

تعداد واحد هاي تحت تملك

درصد واحد هاي تحت تملك

نام موسسین
شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

12490

12.49

شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

12500

12.5

شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا

12500

12.5

شرکت مدیریت پندار فناور ایده گستر

12500

12.5

10

0.01

علی اسالمی بیدکلی

 2-2مدیر صندوق ،شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ  1389/12/14با شمارة ثبت  397632نزد مرجع ثبت شرکت های
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از خیابان ولیعصر ،باالتر از تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک ،33طبقه همکف تلفن-86073279 :
021

 2-3متولی صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ 1390/02/04به شماره ثبت 401136و شناسه ملی  10320521929نزد مرجع
ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از تهران ،خیابان بهشتی ،بین بخارست و خالد اسالمبولی ،شماره  ،283ساختمان نگین
آزادی ،تلفن021-88482133

 2-4حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که درتاریخ 29/04/1382به شماره ثبت15566نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت
رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست ازتهران  ،نفت شمالی ،پالک  39واحدهای  ، 23تلفن021-22904200:

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396

3ـ مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره تهیه شده است.
 4ـ خالصه اهم رویههای حسابداری:
1ـ4ـ سرمایهگذاريها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری
های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های
سرمایهگذاری" مصوب 1386/11/30هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.
-4-1-1سرمایه گذاري در سهام شرکت هاي بورسی یا فرابورسی :سرمایه گذاری در سهام شرکتهای 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 ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در
صندوق های سرمایهگذاری" مدیر صندوق میتواند 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 مبنای محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
-4-1-2سرمایه گذاري 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 می گردد.
 -4-1-3سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانكی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن  ،تعیین می شود.
 -4-2درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها

 -4-2-1سود سهام :درآمـد حـاصل از سـود سهام شـرکتها در زمـان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر
شناسایی می شود .همچنین سـود سهام متعلق به صندوق سرمایه گـذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس میگردد .برای محاسبه
ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به
عالوه  5درصد تنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی باگذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

 -4-2-2سود سپرده بانكی و اوراق بهادار با درآمد ثابت :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهی های
سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به
کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شدة 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 باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده
و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.
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 4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:
کارمزد ا رکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:

*

کارمزد مدیر و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهاداریا ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل بر اساس قیمت های پایانی و سود علی الحساب

دریافتنی سپرده های بانکی در روز قبل محاسبه می شود .اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند .در دوران تصفیه
مدیرصرفا کارمزد تصفیه را دریافت می کند .کارمزد مدیر اجرا بر اساس تفاوت بین ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری و ارزش مبنای آنها در حسابها ذخیره
می شود.

** به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر

0 / 003
n  365

ضربدر خالص ارزش داراییهای صندوق در

پایان روز قبل در حسابها ذخیره میشود ،N .برابر است با 5یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.

هر زمان ذخیرة صندوق به  0/3درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید ،محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در حسابهای
صندوق متوقف میشود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت داراییها ذخیرة ثبت شده کفایت نکند ،امر ذخیرهسازی به
شرح یاد شده ادامه مییابد.

4ـ4ـ بدهی به ارکان صندوق
با توجه به اساسنامه و امیدنامه صندوق ،کارمزد مدیر ،متولی ،مدیر ثبت و مدیر اجرا هر سه ماه یک بار قابل پرداخت است .باقی مانده
کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

5ـ4ـ مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک ها  ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر می گیرد و
در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

6ـ4ـ تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبة قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود .برای محاسبه قیمت صدور
واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های مالی اضافه میشود .همچنین برای
محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر
می گردد .نظر به اینکه بر طبق ماده  15اساسنامه صندوق ارزش روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری
است ،به دلیل آنکه دارایی های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های
سرمایه گذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.
 -4-7با توجه به اینکه صندوق در تاریخ  1395/10/04نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است صورت های مالی  2ماه و  27روزه
منتهی به  1395/12/30مربوط به اولین سال فعالیت صندوق ،فاقد اقالم مقایسه ای می باشد.
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 -5سرمایه گذاري در سپرده و گواهی سپرده بانكی
1395/12/30

بانک دی شعبه یوسف آباد
موسسه اعتباری کوثر شعبه مطهری
جمع

نوع سپرده

تاریخ سپرده گذاری

تاریخ سررسید

نرخ سود

مبلغ

کوتاه مدت
کوتاه مدت

1395/05/10
1395/12/11

-

درصد
24
23

1395/12/30

-6حساب هاي دریافتنی

سود دریافتنی سپرده های بانکی
دریافتنی از سرمایه گذاران
جمع

1395/12/30

تنزیل نشده
ریال
335,102,660
80,002,000,000
80,337,102,660

نرخ تنزیل
درصد
10،20

مبلغ تنزیل
ریال
212,191
0
212,191

ریال
5,070,571,938
16,572,073,170

0.05
0.16

ریال
10,000,000
20,392,541,550

21,642,645,108

0.21

20,402,541,550

1395/12/30
تنزیل شده
ریال
334,890,469

درصد خالص ارزش
فروش به کل دارایی ها

مبلغ

تنزیل شده
ریال
333,936,859

80,002,000,000 80,002,000,000
80,335,936,859 80,336,890,469
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 -7سایر دارایی ها
سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس ،برگزاری مجامع صندوق و مخارج نرم افزار میباشد که تا تاریخ تهیه صورت
خالص داراییها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود .مخارج تأسیس طی دوره فعالیت
صندوق ظرف  7سال به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی
های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد ،به طور روزانه مستهلک
می شود .در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تاسیس  3سال ،مدت زمان استهالک مخارج برگزاری مجامع از زمان
ایجاد تا پایان همان سال و مدت زمان استهالک مخارج نرم افزار از تاریخ قرارداد به مدت یک سال می باشد.
1396/03/31

1395/12/30

مانده ابتدای

مخارج اضافه شده

سال
ریال

طی دوره
ریال

ریال

مخارج نرم افزار

246,441,310

0

69,241,662

177,199,648

مخارج تاسیس

197,204,480

0

7,428,096

189,776,384

197,204,480

جمع

443,645,790

0

76,669,758

366,976,032

443,645,790

استهالک دوره

مانده پایان دوره

مانده پایان دوره

ریال

ریال
246,441,310

ترازنامه به ارزش روز (مخارج انتقالی به دوره های آتی)

مانده در پایان سال

 -8موجودي نقد
بانک دی شعبه یوسف آباد

1396/03/31
ریال
10,000,000

1395/12/30
ریال
570,362

موسسه اعتباری کوثر شعبه مطهری
جمع

20,000
10,020,000

20,000
590,362

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد ماه 1396

1396/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

کارمزد مدیر

1,402,739,712

383,561,640

کارمزد متولی

69,589,015

18,630,130

حق الزحمه حسابرس

90,575,331

60,000,000

1,562,904,058

462,191,770

 - 9پرداختنی به ارکان صندوق

جمع

 -10سایر حسابهاي پرداختنی
1396/03/31

1395/12/30

ریال

ریال

ذخیره هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده

274,827,000

274,827,000

ذخیره تصفیه
جمع

21,129,318
295,956,318

5,778,460
280,605,460

 -11خالص دارایی ها
خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و موسسین در  1396/03/31به شرح زیر می باشد:
1395/12/30

1396/03/31
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

50,000

50,497,671,233

50,000

50,439,917,331

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

50,000
100,000

50,000,000,000
100,497,671,233

50,000
100,000

50,000,000,000
100,439,917,331

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396

 -12سود سپرده و گواهی سپرده بانكی
دوره مالی  3ماهه منتهی به 1396/03/31
شماره حساب

تاریخ سرمایه گذاری

تاریخ سررسید

مبلغ سپرده بانکی

203736182007

1395/05/10

نامحدود

5,070,571,938

24%

31741100155/92

1395/12/11

نامحدود

16,572,073,170

23%

سپرده بانکی
دی
موسسه اعتباری کوثر
جمع

21,642,645,108

1395/12/30

نرخ سود

سود

هزینه تنزیل /برگشت سود

سود خالص

سود خالص

درصد

ریال

ریال

ریال

ریال

138,983,054

37,129

139,020,183

224,542,622

1,112,121,722

)( 55,099

1,112,066,623

214,877,476

1,251,104,776

)( 17,970

1,251,086,806

439,420,098

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396

 -13هزینه کارمزد ارکان
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ
 31خرداد ماه 1396

1395/12/30

ریال

ریال

مدیر صندوق

1,019,178,072

383,561,640

متولی صندوق

50,958,885

18,630,130

حسابرس صندوق

30,575,331

60,000,000

1,100,712,288

462,191,770

جمع

 -14سایر هزینه ها
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ
 31خرداد ماه 1396

1395/12/30

ریال

ریال

15,350,858

5,778,460

600,000

50,000

7,428,096

2,795,520

0

17,438,450

هزینه ابونمان

69,241,662

26,058,690

جمع

92,620,616

52,121,120

هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
هزینه تاسیس
هزینه برگزاری مجامع

صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی
يادداشت هاي توضیحی صورت هاي مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاريخ  31خرداد ماه 1396

 -15تعهدات و بدهی هاي احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها ،صندوق هیچگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.

 -16سرمایه گذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
1395/12/30
نوع وابستگی

اشخاص وابسته
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

1395/12/30

نوع واحد های سرمایه

تعداد واحدهای

گذاری

سرمایه گذاری

درصدتملک

تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

درصدتملک

مدیر و موسس صندوق

عادی*

12,490

12.49

12,490

12.49

مدیریت پندار فناور ایده گستر

موسس

عادی*

12,500

12.50

12,500

12.50

مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش

موسس

عادی*

12,500

12.50

12,500

12.50

شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا

موسس

عادی*

12,500

12.50

12,500

12.50

علی اسالمی بیدکلی

موسس

عادی*

10

0.01

10

0.01

* الزم بذکر است از تعداد واحدهای ذکر شده  %20پرداخت و  %80در تعهد اشخاص مذکور می باشد که در مواعد مشخص شده در امیدنامه صندوق پرداخت می گردد.

 -17معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
طرف معامله

مانده طلب (بدهی) در

مانده طلب (بدهی)

( 1396/03/31ریال)

در 1395/12/30
383,561,640
18,630,130

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله (ریال)

تاریخ معامله

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

مدیر

کارمزد ارکان

1,402,739,712

طی دوره

1,402,739,712

شرکت سبدگردن کاریزما

متولی

کارمزد ارکان

69,589,015

طی دوره

69,589,015

-18رویدادهاي بعد از تاریخ خالص دارایی ها
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تصویب صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی و یا افشا در یادداشت های همراه باشد،
وجود نداشته است.

