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صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی

با احترام
به پيوست صورتهاى مالى صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی مربوط به سه ماهه منتهى به  29اسفند  1398تقدیم
مىشود .اجزاى تشكيلدهنده صورتهاى مالى به قرار زیر است:

شماره صفحه







2
3
4
5
6-19

صورت سود و زیان
صورت وضعيت مالی
صورت تغييرات در حقوق مالكانه
صورت جریانهای نقدی
یادداشتهاى توضيحی

صورتهای مالی طبق استانداردهاى حسابدارى تهيه شده و در تاریخ  1399/01 /20به تایيد هيات مدیره رسيده است.
اعضای هیات مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

شرکت نوآوران مدیریت
سبا

مهنوش کریم

شرکت گروه مدیریت
ارزش سرمایه
شرکت سرمایه گذاری
و خدمات مدیریت

سميرا منصوری

سمت

مهدی عظيمی
مهناز مرتضی پور

1

امضا

ریيس هيات مدیره

.........

نایب ریيس هيات مدیره

.........

مدیر صندوق

.........

صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
صورت سود و زیان
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398

یادداشت

98/12/29

98/09/30

ریال

ریال

درآمدها

سود (زیان) فروش سرمایهگذاریها
سود (زیان) تغيير ارزش سرمایهگذاریها

4
5

جمع درآمدها

45.753.121
1.043.659.178

687.959
1.649.264.264

1.089.412.299

1.649.952.223

هزینهها

حقالزحمه ارکان صندوق
سایر هزینهها

()837.641.978
()90.155.137

()1.939.873.838
()291.441.051

جمع هزینهها

()927.797.115

()2.231.314.889

سود (زیان) خالص

161.615.184

()581.362.666

1.616

()5.814

سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری (ریال)

6
7

8

از آنجاییکه اجزای تشکیلدهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سال میباشد ،لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی ،بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
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یادداشت
داراییها
سرمایهگذاریهای جسورانه
داراییهای نامشهود
سایر دارایی ها
سایر سرمایهگذاریها
موجودی نقد

1398/12/29

1398/09/30

ریال
1,000,000,000
43,003,113
801.839.723
20.222.003.942
678.060.553

ریال
96,159,164
837.892.466
20.437.898.049
1.211.592.956

22.744.907.331

22.583.542.635

9
10
11
12
13

جمع داراییها
حقوق مالکانه و بدهیها
حقوق مالکانه
سرمایه
تعهد دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
سرمایه پرداخت شده
(زیان) انباشته

14

جمع حقوق مالکانه

100.000.000.000
()80.000.000.000
20.000.000.000
()419.747.482

100.000.000.000
()80.000.000.000
20.000.000.000
()581.362.666

19.580.252.518

19.418.637.334

بدهیها
3.164.654.813

3.164.905.01

جمع بدهیها

3.164.654.813

3.164.905.301

جمع حقوق مالکانه و بدهیها

22.744.907.331

22.583.542.635

پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها

15

یادداشتهای توضیحی ،بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
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تعهد دارندگان
واحدهای

مانده در 1398/10/01

سرمایه

سرمایهگذاری

100.000

()80.000

سود انباشته

جمع کل

ریال

ریال

()581.362.666

()581.362.666

تغییرات حقوق مالکانه

سود خالص دوره
مانده در 1398/12/29

100.000

()80.000

161.615.184

161.615.184

()419.747.482

()419.747.482

یادداشتهای توضیحی ،بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
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سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398

یادداشت
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی
نقد حاصل از عمليات

16

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعاليتهای عملياتی

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

()533.532.403

()18.570.342.044

()533.532.403

()18.570.342.044

جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای
سرمایهگذاری
پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود

-

()218.000.000

جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای
سرمایهگذاری
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهای تامين
مالی

-

()18.788.342.044

()533.532.403

()18.788.342.044

خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
مانده موجودی نقد در ابتدای سال

()533.532.403
1.211.592.956

()18.788.342.044
19.999.935.000

مانده موجودی نقد در پایان سال

678.060.553

1.211.592.956

یادداشتهای توضیحی ،بخش جداییناپذیر صورتهای مالی است.
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یاداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
 -1تاریخچه و فعالیت
 -1-1تاریخچه

صندوق سرمایهگذاری جسورانه نمونه ,از مصادیق نهادهای مالی موضوع بندهای  20و  21ماده  1قانون بازار اوراق بهادار و بند هـ ماده 1
قانون توسعه 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 رسيده است .این صندوق از انواع صندوقهای قابل معامله در بورس میباشد که واحدهای سرمایهگذاری آن با نماد «فنابا» در بازار
ابزارهای مالی نوین فرابورس ایران معامله میگردد .طبق ماده  4اساسنامه ,دوره فعاليت صندوق از تاریخ  1398/03/11شروع شده و در تاریخ
 1404/06/05پایان مییابد .صندوق پس از پایان دوره فعاليت تصفيه گردیده و انحالل مییابد .
[تغيير نام صندوق یا سایر شناسههای هویت ,نسبت به دوره قبل ,باید افشا شود].
 -2-1فعالیتهاى اصلى

موضوع فعاليت صندوق ,جمعآوری منابع مالی و سرمایهگذاری در اوراق مالكيت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت در پروژههای فكری و
نوآورانه در زمينه فناوری مالی با تمرکز بر فناوری بيمه ای و خدمات فاوای مورد نياز صندوق بازنشستگی به منظور به بهرهبرداری رساندن و
تجاریسازی داراییهای مذکور میباشد .مدیر صندوق میتواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد میماند ,در داراییهای
مالی با درآمد ثابت از جمله سپرده بانكی ,گواهی سرمایهگذاری بانكی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایهگذاری نماید.
 -3-1اطالعرسانی

کليه اطالعات مرتبط با فعاليت 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 آنها که حق حضور در مجمع را دارند ,تشكيل
میگردد.
هیات مدیره صندوق ،هيات مدیره صندوق متشكل از  3نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق میباشد.
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یاداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
دارندگان واحدهای صندوق در  1398/12/29در 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 شخصيت حقيقی یا حقوقی
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت نوآوران مدیریت سبا
شرکت بيمه ملت
شرکت سرمایه گذاری آتيه صبا
شرکت تامين سرمایه لوتوس
شرکت سرمایه گذاری ارشك
شرکت واسپاری آتيه صبا
کارگزاری سرمایه ودانش
کارگزاری صباجهاد
کارگزاری آرمان تدبيرنقش جهان
کارگزاری امين آوید
کارگزاری گنجينه سپهرپارت
شرکت تامين سرمایه تمدن
شرکت مشاورسرمایه گذاری فرازایده نوآفرین تك
شرکت گروه راهبردمبين کوثر
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی
سعيد زارعی
جمع

تعداد کل واحدهای تحت مالكيت

درصد از کل

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

26.83
20.34
16.83
10
5
5
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
100

مدیر صندوق ،شرکت سرمایهگذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری است که در تاریخ  1387/01/07با شمارة
ثبت  321168نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدیر صندوق عبارت است از تهران ,خيابان شهيد
احمد قصير ,خيابان هفتم ,پالک  ,13طبقه ششم ,واحد شرقی .تلفن88716775 :
متولی صندوق ,مؤسسه حسابرسی هوشيار مميز (حسابداران رسمی) می باشد که در تاریخ  8اردیبهشت ماه  1378در اداره ثبت شرکت ها و
مؤسسات غير تجاری تهران تحت شماره  11021به ثبت رسيده و از سال  1382به عنوان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ()IACPA
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صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
پذیرفته شده و دارای پروانه کار حرفه ای به شماره عضویت  82121از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران است .آدرس متولی صندوق عبارت
است از :تهران  ,انتهای گاندی شمالی  ,پالک  , 8طبقه پنجم  ,واحد  19تلفن  88209817 :و 88209818
حسابرس صندوق ,موسسه حسابرسی کاربرد تحقيق است که در تاریخ  1372/12/23به شماره ثبت  508نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران
به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران ,ميدان آرژانتين ,خيابان احمد قصير ,شماره  ,49ساختمان طال ,طبقه دوم,
واحد .3تلفن88538234 :
 -2اهم رویههای حسابدارى
 -1-2مبانی اندازهگیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی
صورتهاى مالى اساسا بر مبناى بهاى تمام شده تاریخى تهيه و در موارد زیر از ارزشهاى جارى استفاده شده است:
الف -سرمایهگذاریهای جاری سریعالمعامله با استفاده از روش ارزش بازار
 -2-2سرمایهگذاریها
اندازهگیری
سرمایهگذاریهاى بلندمدت

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

سرمایهگذاریهای جسورانه
سرمایهگذاریهاى جارى

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

سرمایهگذاری سریعالمعامله در بازار
سایر سرمایهگذاریهاى جارى
شناخت درآمد

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام
شرکت سرمایهپذیر (تا تاریخ صورت وضعيت مالی)
در زمان تحقق سود تضمين شده

سرمایهگذاریهاى جاری و بلندمدت در سهام شرکتها
سرمایهگذاری در سایر اوراقبهادار

 -3-2داراییهای نامشهود
داراییهای نامشهود ,بر مبناى بهاى تمام شده اندازهگيری و در حسابها ثبت مىشود .مخارج تحمل شده برای استفاده یا بكارگيری 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 بر اساس نرخ
روزانه طی یك سال مالی و به روش خط مستقيم محاسبه میشود.

8

صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
-4-2مخارج تامین مالى

مخارج تامين مالى در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایى میشود.
 -3هزینههای صندوق

طبق اميدنامه صندوق ,آن قسمت از هزینههای قابلپرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابلپيشبينی است به شرح جدول زیر
است:
ردیف

1
2
3

عنوان هزینه

شرح

هزینههای تاسيس شامل تبليغ
پذیرهنویسی
هزینههای برگزاری مجامع
صندوق
حقالزحمه اعضای هيات مدیره

معادل پنج در هزار ( )0/005از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اوليه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع
صندوق حداکثر تا سقف  200ميليون ریال
حداکثر تا مبلغ  30ميليون ریال برای برگزاری مجمع در طول یك سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب
مجمع صندوق
حداکثر تا سقف  10ميليون ریال در ماه به ازای حداقل یك جلسه حضور هر عضو هيات مدیره
در هر سال  3درصد ارزش تعدیل شده خالص داراییهای صندوق تا سقف  100ميليارد ریال و  2درصد مازاد
بر  100ميليارد ریال
در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل  12برابر ميانگين حقالزحمه  3ماه انتهایی اداره صندوق
به او پرداخت میگردد.
 25درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایهگذاریها یا سود نقدی دریافتی به مدیر صندوق پرداخت
میشود .پرداخت این پاداش مستلزم تحقق شرایط زیر است:
 مجموع سود فروش سرمایهگذاری و سود نقدی سبد سرمایهگذاری از بدو تاسيس باید ميانگين بازده
ساالنهای بيش از  1/3برابر بازده ساالنه اوراق مشارکت دولتی با سررسيد  5ساله داشته باشد.
 نرخ بازده داخلی ساالنه (با احتساب سود محقق شده و نشده) بيش از ميانگين نرخ تورم دو سال آخر
بعالوه  10درصد باشد.
ساالنه مبلغ  320ميليون ریال
حداکثر تا سقف مبلغ  120ميليون ریال به ازای هر سال مالی
معادل سه در هزار ( )0/003ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه میباشد.

4

کارمزد مدیر

5

پاداش عملكرد

6
7

کارمزد متولی
حقالزحمه حسابرس
حقالزحمه و کارمزد تصفيه
صندوق

9

هزینههای عملياتی

10

هزینههای دسترسی به نرمافزار,
تارنما و خدمات پشتيبانی آنها

8

صندوق میتواند از محل داراییهای خود کليه هزینههای عملياتی در برگيرنده و نه لزوما منحصر به موارد زیر
باشد ,پرداخت نماید :هزینه تراکنشها و معامالت صندوق ,هزینههای اداری ,بيمه ,ماليات ,حسابرسی ,ارزشيابی,
بازاریابی حق پذیرش و عضویت در کانونها ,شبكهسازی و ترویج ,گزارشدهی به سهامداران و نهادهای قانونی
ذیربط ,حقمشاوره و هزینههای سربار ,ثبت و انحالل شرکتهای زیر مجموعه.
هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق ,نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه پشتيبانی آنها ساالنه تا سقف 200
ميليون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
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 -4سود حاصل از فروش سرمایهگذاریها

سود حاصل از فروش اسناد خزانه

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

45.753.121

687,959

45.753.121

687,959

-5سود ناشی از تغییر ارزش سرمایهگذاریها

سود ارزیابی سرمایهگذاریهای
سریعالمعامله به ارزش بازار

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

1.043.659.178

1.649.264.264

1.043.659.178

1.649.264.264

 -6حقالزحمه ارکان صندوق

مدیر صندوق
متولی
حسابرس
هزینه تصفيه

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

727.819.649
78.027.368
15.946.753
15.848.208

1.660.347.627
177.972.536
65.400.000
36.153.675

837.641.978

1.939.873.838

-7سایر هزینهها

هزینه آبونمان(استفاده شده نرم افزار)
هزینه تاسيس
هزینه کارمزد کارگزار
هزینه برگزاری مجامع
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1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

53.156.051
36,052,743
946,343
90.155.137

121.840.836
144.674.497
373,718
121.840.836
291.441.051

صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
 -8سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری
1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

)581.362.666( 161.615.184

سود (زیان) خالص

ميانگين موزون تعداد واحدهای
سرمایهگذاری
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1398/12/29

1398/09/30

تعداد

تعداد

100.000

100.000

صندوق سرمایهگذاری جسورانه فناوری بازنشستگی
یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398
 -9سرمایهگذاریهای جسورانه
مبلغ  1.000.000.000ریال بابت سرمایه گذاری در شرکت پایش گران سالمت هزاره سوم (آزمایش آنالین) در طی دوره سرمایه گذاری شده است.

 -10داراییهای نامشهود
(مبالغ به ریال)
بهای تمام شده
مانده در ابتدای

نرمافزار

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

فروخته

مانده در پایان

مبلغ دفتری

استهالک و

فروخته

مانده در پایان

سال

افزایش

شده

سال

مانده در ابتدای سال

کاهش ارزش

شده

سال

98/12/29

98/09/30

218.000.000

-

()-

218.000.000

)(121.840.836

53.156.051

()-

)(174.996.887

43.003.113

96.159.164
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یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398

-11سایر دارایی ها

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

مخارج تاسيس و عملياتی
سایر

837.892.466
-

872.616.698
109.950.265

کسر ميگردد :استهالک مخارج

()36.052.743
801.839.723

()144.674.497
837.892.466

 -12سایر سرمایهگذاریها
(مبالغ به ریال)
1398/09/30

1398/12/29
کاهش

سرمایهگذارى در اوراق مشارکت
حساب ارزشيابی در اوراق
مشارکت با درآمد ثابت فرابورسی

بهای تمام شده

ارزش

خالص

خالص

17.622.014.477
2.599.989.465

() -
() -

17.622.014.477
2.599.989.465

18.788.633.785
1.649.264.264

20.222.003.942

-

20.222.003.942

20.437.898.049
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 -13موجودى نقد

موجودی نزد بانكرسالت به شماره
حساب 2-6477771-10

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

678.060.553

1.211.592.956

678.060.553

1.211.592.956

 -14سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ  1398/12/29مبلغ ر000ر000ر000ر 100ریال ,شامل  100.000واحد سرمایهگذاری با نام  1.000.000ریالی
میباشد .وضعيت سرمایه پرداخت شده و پرداخت نشده به شرح زیر است:

سرمایه اوليه در زمان تاسيس
جمع

تاریخ

مبلغ

پرداخت

فراخوان های

مانده تعهد

فراخوان

فراخوان

شده

پرداخت نشده

شده

ریال
1397/12/22

ریال
100,000
100,000

ریال
20,000
20,000

ریال
-

ریال
80,000
80,000

-

 -1-14ترکيب دارندگان واحدهای سرمایهگذاری در تاریخ صورت وضعيت مالی به شرح زیر است:
1398/09/30

1398/12/29
تعداد واحدهای

گروه مدیریت ارزش سرمایه
خدمات و مدیریت صندوق
شرکت نوآوران مدیریت سبا
شرکت بيمه ملت
شرکت سرمایه گذاری آتيه صبا
شرکت تامين سرمایه لوتوس
سایرین (کمتر از پنج درصد)

تعداد واحدهای

سرمایهگذاری

درصد

سرمایهگذاری

درصد

26.830
20.340
16,830
10,000
5,000
5,000
16.000

26/83
20/34
16/83
10
5
5
16

26.830
20.340
16,830
10,000
5,000
5,000
16.000

26/83
20/34
16/83
10
5
5
16

100.000

100

100.000

100
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 -15پرداختنىهای تجارى و سایر پرداختنیها

یادداشت

پرداختنی های تجاری
سایر حسابهای پرداختنی

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

15-1

2.527.564.484

1.721.717.467

15-2

637.090.329

1.443.187.834

3,164,654,813

3,164,905,301

 -15-1پرداختنیهای تجارى

کارمزد مدیر
کارمزد متولی

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

2.388.167.276
139.397.208

1.660.347.627
61.369.840

2.527.564.484

1.721.717.467

 -15-2سایر حسابهای پرداختنی

اشخاص وابسته-بدهی به مدیر
ذخيره کارمزد تصفيه
حق الزحمه حسابرس

15

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

569.141.693
52.001.883
15.946.753
637.090.329

1.341.634.159
36.153.675
65.400.000
1.443.187.834
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یادداشت های توضیحی
سه ماهه منتهی به  29اسفند 1398

 -16نقد حاصل از عملیات

سود خالص

استهالک داراییهای نامشهود
(افزایش) سرمایهگذاریهای جسورانه
کاهش (افزایش) سایر سرمایهگذاریها
(کاهش) پرداختنیهای عملياتی
کاهش (افزایش) سایر داراییها

1398/12/29

1398/09/30

ریال

ریال

161.615.184

()581.362.666

121.840.836
53.156.051
()1.000.000.000
)20.437.898.049( 215.894.107
2.292.353.603
()250.488
34.724.232
36.052.743

نقد حاصل از عمليات

()533.532.403
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()18.570.342.044
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 -17مدیریت سرمایه و ریسکها

[در این قسمت صندوق باید طبق استاندارد حسابداری  ,1اطالعاتی را افشا کند تا استفادهکنندگان صورتهای مالی بتوانند اهداف ,خط
مشیها و فرایندهای مدیریت سرمایه صندوق را ارزیابی کنند .همچنين شرکت باید طبق استاندارد حسابداری  ,37اهداف و سياستهای
مدیریت ریسك مالی شرکت را افشا نماید].
عوامل ریسک این نوع صندوق طبق امیدنامه صندوق

ریسك هایی که صندوق با آنها مواجه است و چگونگی مدیریت آنها به شرح زیر است:
 سرمایه گذاری در این صندوق ماهيتی بسيار پرریسك دارد و تنها باید از سوی افرادی صورت گيرد که منابع مالی کافی برای
پذیرش چنين ریسكی را دارند و در هيچ مقطعی نياز فوری به نقد کردن سرمایهگذاری صورتگرفته در این صندوق را ندارند.
واحدهای صندوق نباید توسط کسانی خریداری شود که از نظر مالی و روانی آمادگی پذیرش از دست دادن کل این سرمایه را
ندارند و سرمایهگذاری نباید بخش اصلی سبد سرمایهگذاری سرمایهگذار را تشكيل دهد .هيچ تضمينی در خصوص بازدهی
سرمایهگذاری در کوتاهمدت و بلندمدت سرمایهگذاران و همچنين تضمينی در خصوص حفظ تمام یا بخشی از سرمایهگذاری
صورت گرفته وجود ندارد.
 سرمایهگذاری در فنآوریهای نوین و شرکتهای نوپا ذاتا ریسك باالیی دارد .منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به
موفقيت شرکتهای سرمایهپذیر آن است .ادامه فعاليت و رشد شرکتهای نوپا نيز مستلزم جذب سرمایه است که ممكن است
صندوق قادر به تامين آن نبوده و نهاد دیگری نيز عالقمند به این کار نباشد که این امر ممكن است در ادامه کار منجر به
شكست سرمایهگذاری گردد.
 داراییهای صندوق و به تبع آن قيمتگذاری ارزش خالص داراییهای صندوق اساسا بر مبنای ارزش داراییهای شرکتهای
تحت سرمایهگذاری صندوق است .ارزش واحدها بر مبنای افزایش و کاهش قيمت این داراییها تغيير میکند .فرآیند ارزشيابی
صندوق در خصوص واحدهای صندوق بر پایه عدمقطعيتهای هر سرمایهگذاری خواهد بود و در نتيجه ممكن 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 تخصيص یابد .در مواقعی
که هزینههای صندوق مازاد بر درآمدهای آن شود ,کسری آن از طریق سرمایه جمعآوری شده در پذیرهنویسی جبران خواهد
شد.
 صندوق در فرصتهای سرمایهگذاری با رقابت سایر رقبا مواجه است و تضمينی نيست که حتما فرصت مناسبی شناسایی گردد.
 سرمایهگذاریهای صندوق غالبا نقدشوندگی بسيار پایينی دارند و نيازمند تعهد بلندمدتتری نسبت به معمول هستند .زیانها
معموال پيش از سود محقق میشوند و ممكن است صندوق ناگزیر شود از برخی از سرمایهگذاریها بدون کسب بازدهی خروج
کند.
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 این صندوق متفاوت با صندوقهای سرمایهگذاری مشترک است .بنابراین قوانين حمایت از دارندگان واحدهای سرمایهگذاری
وممنوعيتها ومحدودیتهای مترتب بر صندوقهای سرمایهگذاری مشترک ,لزوماً در این صندوق موضوعيت ومصداق ندارد.
 سرمایه گذاران باید به هيات مدیره ,مدیر صندوق و اشخاص کليدی اتكا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند .خدمات ارائهشده
توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق ,منحصر به این صندوق خاص نيست و تضاد منافع جزئی از روال طبيعی این کسب و
کار است که البته راههای پيشگيری از آن در این اميدنامه درج شده است.
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 -18معامالت با اشخاص وابسته

مانده معامالت با اشخاص وابسته در  1398/12/29به ترتيب زیر می باشد :
پرداختنی های تجاری

سایر پرداختنی ها

1398/12/29

نام شخص وابسته

ریال

ریال

جمع  -ریال

مدیر صندوق

2.388.167.276

569.141.693

2.957.308.969

متولی

139.397.208

-

139.397.208

تفاوت بااهميتی بين شرایط معامالت با اشخاص وابسته مذکور و شرایط حاکم بر معامالت حقيقی وجود ندارد.

 -19تعهدات و بدهیهای احتمالی

در تاریخ ترازنامه صندوق هچگونه تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی ندارد.
 -20رویدادهاى بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایى که در دوره بعد از تاریخ صورت وضعيت مالی تا تاریخ تایيد صورتهاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقالم صورتهاى
مالى باشد وجود نداشته است.
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