صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  29اسفند ماه 1397

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

با احترام ،
به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی  3ماهه منتهی به  29اسفند ماه  1397تقدیم می شود .اجزای
تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه

• ترازنامه
• صورت جریان وجوه نقد

2
3

• یادداشت های توضیحی:
تاریخچه و فعالیت

4-5

اهم رویه های حسابداری

6-7

یادداشت های مربوط به اقالم مندرج در صورت های مالی و سایر اطالعات مالی

8-11

صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ  ..............................به
تأیید هیئت مدیره رسیده است.

اعضای هیئت مدیره
شرکت نوآوران مدیریت سبا

شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه
صندوق بانشستگی کشوری
شرکت سرمایه گذاری و خدمات
مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری

نام نماینده اشخاص حقوقی

سمت

مهنوش کریم

رئیس هیئت مدیره

سمیرا منصوری

نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی عظیمی
مهناز مرتضی پور

1

مدیر صندوق

امضاء

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
ترازنامه
در تاریخ  29اسفند 1397

دارایی ها :

1397/12/29

1397/09/30

یادداشت

ریال

ریال

سایر دارایی ها

4

891,065,198

872,616,698

موجودی نقد

5

19,999,932,500

19,999,935,000

20,890,997,698

20,872,551,698

بــدهــی هـــا و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

یادداشت

بدهی ها
پرداختنی های غیر تجاری

6

جمع بدهی ها

1397/12/29

1397/09/30

ریال

ریال

890,997,698

872,551,698

890,997,698

872,551,698

حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
100,000,000,000

100,000,000,000

سرمایه (مقسم به  100،000واحد سرمایه گذاری  100،000،000ریالی)

)(80,000,000,000

)(80,000,000,000

جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

20,000,000,000

20,000,000,000

جمع بدهی ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

20,890,997,698

20,872,551,698

کسر می شود :تعهد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
جمع دارایی ها

یادداشت های توضیحی همراه  ،بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت جریان وجوه نقد
در تاریخ  29اسفند 1397

یادداشت
فعالیت های عملیاتی:
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

دوره مالی سه ماهه منتهی به
 29اسفند ماه 1397
ریال

8

)(2,500

مانده وجه در ابتدای سال

1,999,935,000

مانده وجه در پایان دوره

1,999,932,500

یادداشت های توضیحی همراه  ،بخش جدائی ناپذیر صورت های مالی می باشد.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ  29اسفند 1397

 -1تاریخچه و فعالیت
 -1-1تاریخچه
صندوق سرمایهگذاری جسورانه نمونه از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای  20و  21مادۀ  1قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ مادۀ 1
قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید ،محسوب میگردد .این صندوق ،طی شماره  45407مورخ  1397/06/06و شناسه ملی
 14007807470در اداره ثبت شرکتهای استان تهران و در تاریخ  1397/06/18تحت شماره  11603نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به
ثبت رسیده است .این صندوق از انواع صندوق های قابل معامله در بورس می باشد که واحدهای سرمایهگذاری آن با نماد «فنابا» در بازار
ابزارهای مالی نوین فرابورس ایران معامله میگردد.
 -2-1فعالیتهاى اصلى
موضوع فعالیت صندوق،جمعآوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و
نوآورانه در زمینه فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بیمهای و خدمات فاوای مورد نیاز صندوقهای بازنشستگی به منظور به بهره برداری
رساندن و تجاری سازی دارایی های مذکور می باشد .مدیر صندوق میتواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد میماند،
در داراییهای مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانکی ،گواهی سرمایهگذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری نماید.
 -3-1اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق نمونه مطابق با ماده  49اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس  http://www.icpfvc.irدرج
گردیده است.
 -4-1ارکان صندوق
مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری یا نماینده قانونی آن ها که حق حضور در مجمع را دارند ،تشکیل
میگردد .دارندگان واحدهای صندوق در  1397/12/29در جدول زیر نشان داده شدهاند.
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نام شخصیت حقیقی یا حقوقی
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی
شرکت نوآوران مدیریت سبا
شرکت بیمه ملت
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
شرکت تامین سرمایه لوتوس
شرکت سرمایه گذاری ارشك
شرکت واسپاری آتیه صبا
کارگزاری سرمایه ودانش
کارگزاری صباجهاد
کارگزاری آرمان تدبیرنقش جهان
کارگزاری امین آوید
کارگزاری گنجینه سپهرپارت
شرکت تامین سرمایه تمدن
شرکت مشاورسرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تك
شرکت گروه راهبردمبین کوثر
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
سعید زارعی
جمع
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تعداد کل واحدهای تحت
26,830
20,340
16,830
10,000
5,000
5,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,000

درصد از کل
26.83%
20.34%
16.83%
10%
5%
5%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ  29اسفند 1397

هیئت مدیرۀ صندوق ،هیئت مدیرۀ صندوق متشکل از  3نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق
میباشد.
مدیر صندوق ،شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ  1387/01/07با
شمارۀ ثبت  321168نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران،
خیابان شهید بهشتی ،خیابان شهید احمد قصیر ،خیابان هفتم ،پالک  ،13طبقه ششم ،واحد شرقی .تلفن88716775 :
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی است که در تاریخ  1389/12/04به شماره ثبت  397632نزد
مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی صندوق عبارت است از تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از
میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک  ،33طبقه همکف .تلفن86083805 :
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق است که در تاریخ  1372/12/23به شماره ثبت  508نزد مرجع ثبت
شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان احمد
قصیر ،شماره  ،49ساختمان طال ،طبقه دوم ،واحد .3تلفن88538 :
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ  29اسفند 1397

 -2اهم رويههاي حسابدارى
 -1-2مبناى تهيه صورتهاى مالى
صورتهاى مالى اساساً برمبناى بهاى تمام شده تاریخى تهیه و در موارد زیر از ارزشهاى جارى استفاده شده است:
الف) سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله با استفاده از روش
ارزش بازار
 -2-2سرمايهگذاريها
اندازهگیری:
سرمایهگذاریهاى بلندمدت:
سرمایهگذاری های جسورانه

بهـاى تمـام شــده به کسـر کاهش ارزش انباشته هر یك از سرمایهگذاریها

سرمایهگذاریهاى جارى:
سرمایهگذاری سریعالمعامله در بازار

ارزش بازار

سایر سرمایهگذاریهاى جارى

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر یك از سرمایهگذاریها

شناخت درآمد:
سرمایهگذاریهاى جاری و بلندمدت در سهام شرکتها
سرمایهگذاری در سایر اوراقبهادار

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت سرمایهپذیر (تا
تاریخ ترازنامه)
در زمان تحقق سود تضمین شده

 -3-2دارايی هاي نامشهود
دارایی های نامشهود ،بر مبناى بهاى تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت مى شود .مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یك دارایی
نامشهود ،در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.
داراییهای نامشهود شامل نرم افزار است که استهالک آن با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ روزانه ،طی
یك سال مالی و به روش خط مستقیم محاسبه می شود.
 -4-2مخارج تأمین مالى
مخارج تأمین مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى میشود.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی صورتهای مالی
در تاریخ  29اسفند 1397
 -3هزینههای صندوق
طبق امیدنامه صندوق ،آن قسمت از هزینههای قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابل پیشبینی است به
شرح جدول زیر است:
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس شامل تبلیغ

معادل پنج در هزار ( )0/005از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه با ارائۀ مدارک مثبته

پذیرهنویسی

با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف  200میلیون ریال

هزینههای برگزاری مجامع صندوق
حقالزحمه اعضای هیئت مدیره

حداکثر تا مبلغ  30میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یكسال مالی با ارایۀ مدارک
مثبته با تصویب مجمع صندوق
حداکثر تا سقف  10میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یك جلسه حضور هر عضو هیئت
مدیره
در هر سال  3درصد ارزش تعدیل شده خالص دارایی های صندوق تا سقف  100میلیارد ریال

کارمزد مدیر

و 2درصد مازاد بر  100میلیارد ریال
در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل  12برابر میانگین حقالزحمه 3ماه
انتهایی اداره صندوق به او پرداخت میگردد.
 25درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری ها یا سود نقدی پرداختی آنها را
به مدیر صندوق پرداخت می شود .پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:
مجموع سود فروش سرمایه گذاری و سود نقدی سبد سرمایه گذاری از بدو تاسیس باید

پاداش عملکرد

میانگین بازده ساالنه ای بیش از  3/1برابر بازده ساالنه اوراق مشارکت دولتی با سررسید 5
ساله داشته باشد.
نرخ بازده داخلی ساالنه (با احتساب سود محقق شده و نشده) بیش از میانگین نرخ تورم دو
سال آخر به عالوه  10درصد باشد.

حقالزحمۀ حسابرس

حداکثر تا سقف مبلغ  120میلیون ریال به ازای هر سال مالی

کارمزد متولی

ساالنه مبلغ  320میلیون ریال

حقالزحمه و کارمزد تصفیۀ صندوق

معادل سه در هزار ( )0/003ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورۀ اولیه تصفیه
میباشد.
صندوق میتواند از محل داراییهای خود کلیه هزینههای عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً
منحصر به موارد زیر باشد ،پرداخت نماید :هزینه تراکنشها و معامالت صندوق ،هزینههای

هزینههای عملیاتی

اداری ،بیمه ،مالیات ،حسابرسی ،ارزشیابی ،بازاریابی ،حق پذیرش و عضویت در کانون ها،
شبکهسازی و ترویج ،گزارشدهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط ،حق مشاوره و
هزینههای سربار ،ثبت و انحالل شرکتهای زیرمجموعه .این هزینهها معموال باالتر از نرم
هزینههای صندوقهای مشترک هستند.

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

ها ساالنه تا سقف  200میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  29اسفند ماه 1397
 -4سایر دارایی ها
1397/12/29

1397/09/30

ریال

ریال

مخارج عملیاتی

730,503,198

729,910,698

مخارج تاسیس و راه اندازی

70,350,000

70,350,000

مخارج حسابرسی

54,500,000

54,500,000

مخارج برگزاری مجامع

35,712,000

17,856,000

891,065,198

872,616,698

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج صندوق می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلك نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
 -5موجودی نقد
1397/12/29
موجودی نزد بانك قرض الحسنه رسالت

1397/09/30

ریال

ریال

19,999,932,500

19,999,935,000

19,999,932,500

19,999,935,000

-6پرداختنی های غیرتجاری

بدهی به مدیر بابت امور صندوق
حق الزحمه حسابرس
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1397/12/29

1397/09/30

ریال

ریال

890,997,698

818,051,698

-

54,500,000

890,997,698

872,551,698

صندوق سرمایه گذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  29اسفند ماه 1397

-7سرمایه
سرمایه صندوق در تاریخ  1397/12/29مبلغ  100،000میلیون ریال ،شامل  100،000واحد سرمایه گذاری با نام  1،000،000ریالی می باشد .وضعیت سرمایه پرداخت شده و پرداخت
نشده به شرح زیر است:

سرمایه اولیه در زمان تاسیس

سرمایه
ریال
100,000,000,000
100,000,000,000

1397/12/29
تعهد شده
ریال
()80,000,000,000
()80,000,000,000

پرداخت شده
ریال
20,000,000,000
20,000,000,000

سرمایه
ریال
100,000,000,000
100,000,000,000

1397/09/30
تعهد شده
ریال
()80,000,000,000
()80,000,000,000

پرداخت شده
ریال
20,000,000,000
20,000,000,000

الزم به ذکر است  20درصد از سرمایه صندوق تا تاریخ  1397/12/29تادیه شده و  80درصد باقی مانده سرمایه در تعهد دارنده واحدهای سرمایه گذاری می باشد که در چارچوب
امیدنامه و بر اساس درخواست مدیر صندوق تادیه خواهد شد.
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 -7-1ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1397/12/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری

درصد

گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت نوآوران مدیریت سبا
شرکت بیمه ملت
شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا
شخص حقیقی
شرکت بیمه معلم
شرکت سرمایه گذاری ارشك
شرکت واسپاری آتیه صبا

26,830

26.83%

17,340
16,830
10,000
5,000
5,000
3,000
2,000
2,000

17.34%
16.83%
10%
5%
5%
3%
2%
2%

کارگزاری سرمایه و دانش
کارگزاری صباجهاد
شخص حقیقی
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

2,000
2,000
1,000
1,000

2%
2%
1%
1%

شرکت گروه راهبرد مبین کوثر
شرکت تأمین سرمایه تمدن
شرکت مشار سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تك
کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
کارگزاری امین آوید
کارگزاری گنجینه سپهر پارت

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100,000

1%
1%
1%
1%
1%
1%
100%

 -8صورت تطبیق سود عملیاتی
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
1397/12/29
ریال
()2,500
()2,500

کاهش مخارج عملیاتی
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 -9بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه ،صندوق هیچگونه تعهدات سرمایهای و بدهی احتمالی ندارد.
 -10رویدادهاى بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورتهای مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی باشد وجود
نداشته است.
 -11معامالت با اشخاص وابسته
1397/12/29
شرح
مدیر صندوق

نام شخص وابسته

پرداختنی های

خالص
بدهی  -ریال

890,997,698

890,997,698

غیرتجاری

شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت
صندوق بازنشستگی کشوری

 -12عوامل ریسک
ریسكهایی که صندوق با آنها مواجه است و چگونگی مدیریت آنها به شرح زیر است:
• سرمایهگذاری در فنآوریهای نوین و شرکتهای نوپا ذاتا ریسك باالیی دارد .منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به موفقیت
شرکتهای سرمایهپذیر آن است .ادامه فعالیت و رشد شرکتهای نوپا نیز مستلزم جذب سرمایه است که ممکن است صندوق قادر به تامین
آن نبوده و نهاد دیگری نیز عالقمند به این کار نباشد که این امر ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمایهگذاری گردد.
• داراییهای صندوق و به تبع آن قیمتگذاری ارزش خالص داراییهای صندوق اساسا بر مبنای ارزش داراییهای شرکتهای تحت
سرمایهگذاری صندوق است .ارزش واحدها بر مبنای افزایش و کاهش قیمت این داراییها تغییر میکند .فرآیند ارزشیابی صندوق در خصوص
واحدهای صندوق بر پایه عدمقطعیتهای هر سرمایهگذاری خواهد بود و در نتیجه ممکن است از ارزشی که هر یك از سرمایهگذاریها در
یك بازار با نقدشوندگی باال میتوانست داشته باشد ،متفاوت باشد.
• هزینههای صندوق میتواند سبب کاهش یا از دست رفتن سودی شود که میتواند به سرمایهگذاران تخصیص یابد .در مواقعی که
هزینههای صندوق مازاد بر درآمدهای آن شود ،کسری آن از طریق سرمایه جمعآوری شده در پذیرهنویسی جبران خواهد شد.
• سرمایهگذاریهای صندوق غالباً نقدشوندگی بسیار پایینی دارند و نیازمند تعهد بلندمدتتری نسبت به معمول هستند .زیانها معموال
پیش از سود محقق میشوند و ممکن است صندوق ناگزیر شود از برخی از سرمایهگذاریها بدون کسب بازدهی خروج کند.
• این صندوق متفاوت با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک است .بنابراین قوانین حمایت از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری و
ممنوعیتها و محدودیتهای مترتب بر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ،لزوماً در این صندوق موضوعیت و مصداق ندارد.
• سرمایهگذاران باید به هیات مدیره ،مدیر صندوق و اشخاص کلیدی اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند .خدمات ارائهشده توسط
مدیران و کارکنان مدیر صندوق ،منحصر به این صندوق خاص نیست و تضاد منافع جزئی از روال طبیعی این کسب و کار است که البته
راههای پیشگیری از آن در این امیدنامه درج شده است.
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