گزارش عملکرد
 3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه1316

1

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی
باسالم؛

به پيوست گزارش عملکرد صندوق سرمايهگذاري جسورانه يکم آرمان آتی مربوط به  3ماهه منتهی به
تاريخ  31خرداد ماه  1316كه در اجراي مفاد بند  5ماده 55اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و

اطالعات موجود درخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.

شماره صفحه

 صورت خالص دارايیها

3

 صورت سود و زيان و گردش خالص دارايیها

4

 يادداشتهاي توضيحی:

5
6
6-8

الف .اطالعات كلی صندوق
ب .مبناي تهيه صورت هاي مالی
پ .خالصه اهم رويههاي حسابداري

1

صندوق سرمایهگذاري جسورانه یکم آرمان آتی
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه 1316

1316/03/31
ريال

داراییها
سرمايهگذاري در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
حسابهاي دريافتنی
ساير دارايیها
موجودي نقد

51664566456108
80633668106461
36661666035
1060506000

جمع دارايیها

105635665316601

بدهیها
پرداختنی به اركان صندوق
ساير حسابهاي پرداختنی

1656561046058
51561566318

جمع بدهی ها

1685868606366
100641666616533

خالص دارایی ها

1،004,166

خالص دارايیها ي هر واحد سرمايهگذاري

2

صندوق سرمایهگذاري جسورانه یکم آرمان آتی
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیها
براي دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه 1316
دوره مالی  3ماهه منتهی به
3331/33/33
درآمدها:
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

2031/21/03

1655160866806

43164506018

1655160866806

43164506018

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینهها

)(1610066156588
)(1566506616

)(46561116660
)(5561516150

جمع هزینهها

)(1611363356104

)(51463156810

5666536105

)(6468156615

0606%
0606%

)0.06(%
)0.06(%

جمع درآمدها
هزینهها:

سود(زیان) خالص
سرمایهگذاری2

بازده میانگین
بازده سرمایهگذاری پایان سال

1

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی 3ماهه منتهی به 1316/33/31
تعداد واحد سرمايه گذاري

ريال

1311/11/33
ريال

506000

50600060006000

50600060006000

506000

50600060006000

50600060006000

سود (زیان) خالص

0

5666536105

)(6468156615

تعدیالت ناشی از صدور واحدهاي سرمایهگذاري

0

0

0

تغییرات ناشی از عملکرد

0

43161166331

51468106153

1006000

100641666616533

100643161166331

واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده موسسین
واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده عادي

خالص دارایی ها (واحد هاي سرمایه گذاري) در پایان
دوره

1بازده میانگین سرمایهگذاری =
2بازده سرمایهگذاری پایان سال =
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم آرمان آتی
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  33خرداد ماه 3331
 -3اطالعات کلی صندوق:
-1-1

تاریخچه صندوق

 -1-1صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی در تاريخ  1315/10/04تحت شماره  40434نزد مرجع ثبت
شركت ها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ  1315/10/58تحت شماره  11480نزد سازمان بورس و
اوراق بهادار به ثبت رسيده است .هدف از تشکيل اين صندوق ،جمعآوري سرمايه از سرمايهگذاران و سرمايهگذاري
در شركتهاي در شرف تاسيس و يا نوپاي داراي پتانسيل رشد زياد و سريع با هدف كسب بيشترين بازده اقتصادي
ممکن در برابر پذيرش ريسک باال است .عالوه بر كسب بازدهی از سرمايهگذاريهاي بلندمدت در اين زمينه ،كمک
به رشد اقتصادي ،كارآفرينی ،ايجاد اشتغال و توسعه فنآوري از ديگر اهداف صندوق به حساب میآيند .در راستاي
هدف يادشده ،صندوق منابع مالی را جمع آوري نموده و در اوراق مالکيت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت در
پروژههاي فکري و نوآورانه در زمينههاي صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات به منظور به بهرهبرداري رساندن و
تجاري سازي دارايیهاي ياد شده از طريق تملک خرد يا مديريتی ،سرمايهگذاري مینمايد .مدت فعاليت صندوق از
تاريخ ثبت به مدت هفت سال است .مركز اصلی صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان
قباديان ،پالك ،33طبقه همکف واقع شده و صندوق داراي شعبه نمی باشد.

اطالعرسانی

-1-1

كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري حسورانه يکم آرمان آتی مطابق با ماده  56اميدنامه در
تارنماي صندوق سرمايه گذاري به آدرس  www.armanativcfund1.comدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتی از اركان زير تشکيل شده است:
 -1-1مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري تشکيل شده و هر سرمايهگذار به نسبت
تعداد واحدهاي سرمايهگذاري در تملک خود ،داراي حق راي است .در تاريخ خالص دارائيها موسسان صندوق عبارتند از:
تعداد واحد هاي تحت تملك

درصد واحد هاي تحت تملك

ردیف

نام موسسین

1

شركت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی

15410

11.21

5

شركت مديريت سرمايه ارزش آفرين كوروش

15500

11.1

3

شركت سرمايه گذاران فناوري تک وستا

15500

11.1

4

شركت مديريت پندار فناور ايده گستر

15500

11.1

5

علی اسالمی بيدكلی

10

3.31

 1-1مدیر و مدیرثبت صندوق ،شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتی (سهامی خاص) است كه در تاريخ
 1381/15/14با شمارة ثبت  316635نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدير
عبارت است از خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قباديان ،پالك ،33طبقه همکف تلفن86063561 :
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم آرمان آتی
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  33خرداد ماه 3331
 1-3متولی صندوق ،شركت سبدگردان كاريزما (سهامی خاص) است كه در تاريخ  1310/05/04به شماره
ثبت 401136و شناسه ملی  10350551151نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی
متولی عبارت است از تهران ،خيابان بهشتی ،بين بخارست و خالد اسالمبولی ،شماره  ،583ساختمان نگين آزادي.
 1-2حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی شاخص انديشان است كه درتاريخ 1385/04/51به شماره
ثبت 15566نزد مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست ازتهران  ،نفت
شمالی ،پالك  31واحدهاي . 53

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت هاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان سال مالی تهيه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -2-1سرمایهگذاريها
سرمايه گذاري در اوراق بهادار (شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و در
اندازه گيري هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در
صندوق هاي سرمايه گذاري " مصوب  1386/11/30هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري می شود
-2-1-1سرمایه گذاري در سهام شركت هاي بورسی یا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسی
يا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم ،منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعيين
قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري "مدير صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه
مستندات كافی ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداكثر  50درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را
مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
-2-1-1سرمایه گذاري در اوراق مشاركت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشاركت در هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -2-1-3سرمایه گذاري در اوراق مشاركت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غير بورسی در هر روز مطابق ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين می شود.

 -2-1درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها
 -2-1-1سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام
شركت هاي سرمايه پذير شناسايی می شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلی
محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود
دريافتنی با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ
سود علی الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتی به عالوه  5درصد تنزيل می شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده
و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور می شود.
5

صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم آرمان آتی
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  33خرداد ماه 3331
 -2-1-1سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علی الحساب ،سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايی می شود .همچنين سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علی الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب ،سپرده و
گواهی هاي سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دريافت سود با همان
نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس ميشود.

 -2-3كارمزد اركان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزينه

شرح نحوة محاسبة هزينه

هزينههاي تأسيس شامل تبليغ پذيرهنويسی

معاادل پاند در هاازار ( )0/005از ساقف صاندوق بااا ارائاة مادارك مثبتااه باا تصاويب مجمااع صاندوق حاداكثر تااا
سقف  500ميليون ريال

هزينههاي برگزاري مجامع صندوق

حاداكثر تااا مبلااغ  50ميليااون ريااال بااراي برگاازاري مجمااع در طاول يااکسااال مااالی بااا ارايااة ماادارك مثبتااه بااا
تصويب مجمع صندوق

حقالزحمه اعضاي هيئت مديره

حداكثر تا سقف  10ميليون ريال در ماه به ازاي حداقل يک جلسه حضور هر عضو هيئت مديره

كارمزد مدير

در هر سال  4درصد از سقف صندوق تا سقف  100ميليارد ريال و  5درصد مازاد بر  100ميليارد ريال
در صاورت خاتماه قارارداد مادير از ساوي صاندوق معااادل  15برابار مياانگين حاقالزحماه ماهاناه  3مااه انتهااايی
اداره صندوق به او پرداخت میگردد.

پاداش عملکرد

پاااداش عملکاارد ماادير نساابت بااه مااازاد سااود محقااقشااده صااندوق از فااروش ساارمايهگااذاريهااا يااا سااود نقاادي
پرداختای نسابت باه نارخ مرجاع تعياين مای شاود .اياان پااداش باه صاورت پلکاانی مطاابق فرماول زيار محاساابه
ميگردد.
 50درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع تا  1/5برابر نرخ مرجع
 35درصد از مازاد سود نسبت به  1/5برابر نرخ مرجع تا  5برابر نرخ مرجع
 50درصد از مازاد سود نسبت به  5برابر نرخ مرجع
هنگااام محاساابه پاااداش ماادير در يااک مقطااع ،عملکاارد ماادير بااه صااورت تجمعاای از ابتااداي فعالياات صااندوق
محاسبه ميگردد .موضوع پاداش عملکارد مادير بصاورت  60درصاد نقاد در پاياان ساال ماالی و ماابقی باه صاورت
ذخيره در زمان انحالل صندوق با تصويب هيات مديره به مدير پرداخت میشود.
نارخ مرجاع 1/3 :برابار باازده سااالنه اوراق مشااركت دولتاای باا سررسايد بلندمادت ياا  1/3برابار ساود سااپرده 5
ساله هر كدام بيشتر باشد.

حقالزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 150ميليون ريال به ازاي هر سال مالی

كارمزد متولی

سااالنه پاند در هازار ( )0/005از متوسااط روزاناه ارزش خاالص دارايای هاااي صاندوق كاه حاداقل  150ميليااون و
حداكثر  500ميليون ريال است.

حقالزحمه و كارمزد تصفية صندوق

معادل سه در هزار ( ) 0/003ارزش خالص دارايیهاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه میباشد.

هزينههاي عملياتی

صندوق میتواند از محل دارايایهااي خاود كلياه هزيناههااي عمليااتی را كاه دربرگيرناده و ناه لزوماا منحصار باه
مااوارد زياار باشااد ،پرداخاات نمايااد :هزينااه تااراكنشهااا و معااامالت صااندوق ،هزينااههاااي اداري ،بيمااه ،ماليااات،
حسابرساای ،ارزشاايابی ،بازاريااابی ،حااق پااذيرش و عضااويت در كانونهااا ،شاابکهسااازي و تاارويد ،گاازارشدهاای بااه
سااهامداران و نهادهاااي قااانونی ذيااربط ،حااق مشاااوره و هزينااههاااي سااربار ،ثباات و انحااالل شااركتهاااي
زيرمجموعه .اين هزينهها معموال باالتر از نرم هزينههاي صندوقهاي مشترك هستند.

هزينااههاااي دسترساای بااه ناارمافاازار ،تارنمااا و
خدمات پشتيبانی آنها

هزينهي دسترسی باه نارم افازار صاندوق ،نصاب و راه انادازي تارنمااي آن و هزيناههااي پشاتيبانی آنهاا سااالنه تاا
سقف  300ميليون ريال با ارايه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم آرمان آتی
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  33خرداد ماه 3331
* كارمزد مدير و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايی هاي روز كاري قبل بر اساس قيمت هاي پايانی و سود
علی الحساب دريافتنی سپرده هاي بانکی در روز قبل محاسبه می شود .اشخاص ياد شده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت
نمی كنند .در دوران تصفيه مدير صرفا كارمزد تصفيه را دريافت می كند .كارمزد مدير اجرا بر اساس تفاوت بين ارزش روز واحدهاي
سرمايه گذاري و ارزش مبناي آنها در حسابها ذخيره می شود.

**به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضربدر خالص ارزش دارايیهاي
صندوق در پايان روز قبل در حسابها ذخيره میشود ،N .برابر است با 5يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  3/0درصد ارزش خالص دارايیهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و
ثبت آن در حسابهاي صندوق متوقف می شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت
دارايیها ذخيرة ثبت شده كفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه میيابد.

 -2-2بدهی به اركان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  58اساسنامه ،كارمزد مدير ،متولی ،مدير ثبت و مدير اجرا هر سه ماه يک بار به ميزان  % 10قابل
پرداخت است .باقی مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعکس می شود.

 -2-1مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالت دريافتی از بانک ها  ،موسسات مالی و اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تأمين مالی را در بر
می گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می شود.

 -2-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد می شود .براي
محاسبه قيمت صدور واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد پرداختی بابت تحصيل دارايی مالی به ارزش خريد دارايی هاي
مالی اضافه ميشود .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالی صندوق سرمايه گذاري كسر می گردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  15اساسنامه صندوق ارزش
روز داراييهاي صندوق برابر با قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنکه دارايی هاي صندوق در ترازنامه
به ا رزش روز اندازه گيري و ارائه می شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت عنوان
تعديالت ناشی از قيمت صدور و ابطال منعکس می شود.
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