صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397

 -1اطالعات کلی صندوق
 -1-1تاریخچه و فعالیت
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در تاریخ  1397/01/29تحت شماره  11579مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار را اخذ نموده است .طبق مجوز فعالیت ،این صندوق سرمایه گذاری مجاز است از
تاریخ صدور مجوز مورخ  1397/04/06با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب اساسنامه مصوب خود به عنوان یک نهاد مالی فعالیت نماید .لذا تاریخ شروع فعالیت صندوق از تاریخ  1397/04/06بوده 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  ،توسعه اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه تهران 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 ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز
فعالیت صندوق از سازمان شروع شده و به مدت  7سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ادامه می یابد .سال مالی صندوق از ابتدای فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ختم می شود .از آنجاییکه
صندوق در تاریخ  1397/01/20تحت شماره  44419و شناسه ملی  14007516835در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است  .لذا اولین دوره مالی شرکت از تاریخ  1397/01/20لغایت  1397/06/31به مدت
 167روز است.
مرکز اصلی صندوق در تهران ،خیابان گاندی ،گاندی جنوبی ،گاندی ( 11شهاب) ،پالک  ،8طبقه  ،1واحد  1واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی باشد

 -1-2اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مطابق با ماده  26امیدنامه در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس  www.utvcfund.irدرج گردیده است.

 -2ارکان صندوق
صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران از ارکان زیر تشکیل شده است:
-2-1مجمع صندوق
مجمع صندوق ،در هرزمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل شده و هر سرمایه گذار به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک خود ،دارای حق رای است.
در تاریخ تاسیس خالص دارائی های موسسان صندوق عبارتند از:

ردیف

تعداد واحدهای تحت

درصد واحدهای تحت

تملک

تملک

شرکت تامین سرمایه سپهر 36,500

24.33

نام موسسان

1

شرکت تامین سرمایه

2

لوتوس پارسیان

3

33,250

شرکت تامین سرمایه تمدن 30,000

22.16
20

موسسه صندوق

4

پژوهش و فناوری غیر

25,125

16.75

دولتی دانشگاه تهران
شرکت توسعه سرمایه

5

گذاری دانشگاه تهران

6

دانشگاه تهران
جمع

12,563

8.38

12,562

8.37

150,000

100

 2-2مدیر صندوق :شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران(سهامی خاص) است که در تاریخ  1391/03/31تحت شماره  426716و شناسه ملی  10320789736نزد مرجع ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده
است .نشانی مدیر صندوق عبارت است تهران ،خیابان گاندی جنوبی ،کوچه علی شهاب پالک  8واحد  .1تلفن 021-86083420
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 2-3متولی صندوق :شرکت سبدگردان الماس(سهامی خاص) در تاریخ  1394/03/16تحت شماره  473491و شناسه ملی  14004984528نزد مرجع ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی
صندوق عبارت است از تهران خیابان مالصدرا ،بین شیراز و شیخ بهایی پالک 127طبقه دوم واحد .12تلفن 021-88044836

 2-4حسابرس صندوق :موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت تحت شماره ثبت  36530و شناسه ملی 10380076460نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید .نشانی حسابرس عبارت است از تهران
خیابان سهروردی جنوبی ،پایینتر از مطهری خیابان برادران نوبخت ،شماره  ، 29طبقه اول ،واحدهای یک و دو .تلفن 021-88866021

اعضاء هیات مدیره:
آقایان علی اسالمی بیدکلی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (مدیر صندوق) به سمت رئیس هیات مدیره ،محمد مهدی فریدوند به نمایندگی از
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران (موسس صندوق) به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حسین محمدی به سمت عضو هیات مدیره می باشند.
 -3کمیته سرمایه گذاری صندوق
مدیر مکلف است به منظور انجام فعالیت سرمایه گذاری خود برای صندوق ،کمیته ای تحت عنوان" کمیته سرمایه گذاری" متشکل از اشخاص کلیدی حائز شرایط مندرج در امید نامه را به سازمان معرفی و در تارنمای
صندوق اطالع رسانی نماید.
اعضاء کمیته سرمایه گذاری این صندوق آقایان اردشیر ظهرابی ،محمد رضا صادقی مقدم ،مهدی محمدی و محمد رضا مایلی می باشند که اطالعات فرد و سوابق اجرایی ایشان در تارنمای صندوق بارگذاری شده است.
-4مبنای تهیه صورتهای مالی
صورت های مالی صندوق اساسآ بر مبنای ارزشهای جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.
-5خالصه اهم رویههای حسابداری
 -5-1سرمایه گذاری های کوتاه مدت
سرمایهگذاری 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 "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش
انواع اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری" مصوب 1386/11/30هیآت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.
 -5-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:
سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود.
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 -5-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

شرح نحوه محاسبه هزینه

عنوان هزینه

هزینه های تاسیس( شامل تبلیغ معادل  5در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا حداکثر مبلغ  200میلیون ریال با رائه مدارک
مثبته با تصویب مجمع صندوق
و پذیره نویسی)
هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ  30میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و تصویب

صندوق

مجمع صندوق

حق الزحمه اعضاء هیات مدیره

حداکثر تا سقف  10میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیات مدیره

کارمزد مدیر

پاداش عملکرد

کارمزد متولی
حق الزحمه حسابرس
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر
صندوق

در هر سال  4درصد ارزش تعدیل شده خالص دارایی های صندوق تا سقف  100میلیارد ریال و  2درصد مازاد
بر  100میلیارد ریال
 20درصد مازاد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایه گذاری ها یا سود نقدی پرداختی آنها را به مدیر
صندوق پرداخت می شود.
ساالنه  5در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ،که حداقل  150میلیون ریال و حداکثر
 200میلیون ریال خواهد بود.
ساالنه مبلغ ثابت  120میلیون ریال به ازای هر سال مالی
معادل  3در هزار ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.
صندوق می تواند از محل دارایی های خود کلیه هزینه های عملیاتی را که در برگیرنده و نه لزوما منحصر به
موارد زیر باشد ،پرداخت نماید .هزینه تراکنش ها و معامالت صندوق ،هزینه های اداری ،بیمه ،مالیات،

هزینه های عملیاتی

حسابرسی ،ارزشیابی ،بازاریابی ،حق پذیرش و عضویت در کانون ها ،شبکه سازی و ترویج ،گزارش دهی به
سهامداران و نهاد های قانونی ذیربط ،حق مشاوره و هزینه های سربار ،ثبت و انحالل شرکت های زیر مجموعه.
این هزینه ها معموال باالتر از نرم هزینه های صندوق های مشترک هستند.

هزینه دسترسی به نرم افزار،

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف 400

تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

میلیون ریال با ارائه مارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.

 -6مالیات بر درآمد و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده
طبق قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی ( مصوب در  25آذر ماه  1388مجلس شورای اسالمی) و به استناد تبصره یک ماده  143مکرر قانون
مالیات های مستقیم تمامی درآمد های صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمد های حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند  24ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران مصوب  1384و درآمد های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمد های حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  2خرداد
 1387معاف می باشند و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
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 -7سرمایه گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت
1397/06/31
اوراق مشارکت :

تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

خالص ارزش فروش

در صد از کل دارایی

ریال

ریال

درصد

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971228

1397/12/28

10,142,000,000

8,971,240,241

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970913

1397/09/13

5,450,000,000

5,179,802,318

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970710

1397/07/10

8,400,000,000

8,328,437,502

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970926

1397/09/26

5,500,000,000

5,199,227,825

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971010

1397/10/10

3,402,000,000

3,191,145,542

32,894,000,000

30,869,853,428

-8حساب های دریافتنی
1397/06/31
ریال
70,032

سود سپرده دریافتنی از بانک تجارت

70,032

 -9جاری کارگزاران
جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:
1397/06/31
نام شرکت کارگزاری

کارگزاری رضوی

مانده ابتدای دوره

گردش بدهکار

گردش بستانکار

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

0

43,458,632,150

43,416,259,778
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 -10سایر دارایی ها
سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج نرم افزار می باشد که تا تاریخ خالص دارایی ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به دوره های آتی منتقل می شود.
1397/06/31
مانده ابتدای دوره
ریال
مخارج نرم افزار

0

مخارج اضافه شده طی
دوره

استهالک طی دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال
272,500,000

206,801,488

65,698,512

 -11وجه نقد
1397/06/31
مبلغ

درصد از کل دارایی ها

ریال

درصد

حساب جاری نزد بانک تجارت

260,676,027

0.008

حساب سپرده نزد بانک تجارت

35,648,712

0.001

296,324,739

0.009

 -12پرداختنی به ارکان صندوق
1397/06/31
ریال
مدیر صندوق

1,702,636,972

متولی

47,671,215

حسابرس

28,931,496
1,779,239,683
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 -13خالص دارایی ها

به موجب مفاد مواد  15و  16اساسنامه و آگهی تاسیس ،سرمایه صندوق به مبلغ  150میلیارد ریال منقسم به  150.000واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد  1میلیون ریال است 20 .درصد از سرمایه صندوق
به تفکیک سرمایه گذاران به شرح زیر تادیه و  80درصد در تعهد سرمایه گذاران است که در طول دوره سرمایه گذاری و پیرو فراخوان های مدیر صندوق ظرف مهلت مقرر در امید نامه باید پرداخت شود.

1397/06/31
تعداد واحد های

تعداد واحد های در

تعداد کل واحد های

ارزش اسمی مبلغ

پرداخت شده

تعهد سرمایه گذاران

سرمایه گذاری

پرداخت شده

تعداد

تعداد

تعداد

ریال

شرکت تامین سرمایه سپهر

7,300

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

6,650

26,600

6,000

24,000

شرکت تامین سرمایه تمدن
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر

ارزش ریالی واحد های
پرداخت شده در تاریخ
خالص ارزش دارایی ها
ریال

29,200

36,500

7,300,000,000

7,211,471,045

33,250

6,650,000,000

6,569,353,760

30,000

6,000,000,000

5,927,236,475

5,025

20,100

25,125

5,025,000,000

4,964,060,548

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

2,513

10,050

12,563

2,513,000,000

2,482,524,210

دانشگاه تهران

دولتی دانشگاه تهران

2,512

10,050

12,562

2,512,000,000

2,481,536,338

30,000

120,000

150,000

30,000,000,000

29,636,182,376

-14سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397
160,999,587

سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت

160,999,587

-14-1سود(زیان) ناشی از فروش اوراق مشارکت
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397
تعداد
گواهی دریافت اسناد خزانه
اسالمی  -اخزا 970612
گواهی دریافت اسناد خزانه
اسالمی  -اخزا 970522

بهای فروش

کارمزد

ارزش دفتری

5,138

5,138,000,000

4,998,785,093

-

سود(زیان) فروش
139,214,907

2,030

2,021,196,000

1,998,968,202

443,118

21,784,680

7,168

7,159,196,000

6,997,753,295

443,118

160,999,587
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397

 -15سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397
اوراق مشارکت بانکی:

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

تعداد

ریال

ریال

ریال

ریال

سود ( زیان ) ناشی از
نگهداری اوراق بهادار
ریال

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971228

10,142

8,977,749,109

8,828,487,550

()6,508,868

-

142,752,691

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970913

5,450

5,183,560,399

4,995,819,345

()3,758,081

-

183,982,973

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970710

8,400

8,334,480,000

7,998,192,889

()6,042,498

-

330,244,613

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 970926

5,500

5,203,000,000

4,987,391,360

()3,772,175

-

211,836,465

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971010

3,402

3,193,460,801

3,060,615,339

()2,315,259

-

130,530,203

32,894

30,892,250,309

29,870,506,483

()22,396,881

0

999,346,945

 -16سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

دوره مالی  167روزه

یادداشت

منتهی به  31شهریور
1397

ریال
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

16-1

455,736,059
455,736,059

 -16-1سود سپرده بانکی مریوط به سپرده شماره  135720801به تاریخ  1397/03/06سرمایه گذاری کوتاه مدت و با نرخ ده درصد می باشد .و هزینه تنزیل صفر می باشد.
 -17هزینه کارمزد ارکان
دوره مالی  167روزه
منتهی به 31
ریال
مدیر صندوق

1,430,136,972

متولی

47,671,215

حسابرس

28,931,496
1,506,739,683
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی  167روزه منتهی به  31شهریور 1397

 -18سایر هزینه ها
دوره مالی  167روزه
منتهی به 31
شهریور 1397
ریال
هزینه تاسیس

150,000,000

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

150,000,000

هزینه نگهداری اوراق بهادار

76,590,020

هزینه برگشت سود گواهی بانکی

30,830,000

هزینه آبونمان

65,698,512

هزینه کارمزد خدمات بانکی

42,000
473,160,532

 -19تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ خالص دارایی ها صندوق فاقد هرگونه تعهدات و بدهی های احتمالی بوده است.
 -20سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به صندوق
1397/06/31
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

نوع واحد سرمایه گذاری

تعداد واحد های سرمایه

درصد تملک

گذاری

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه سپهر

سهامدار

عادی

36,500

24.33

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهامدار

عادی

33,250

22.16

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه تمدن
موسسه صندوق

سهامدار

عادی

30,000

20

مدیر و اشخاص وابسته به وی

پژوهش و فناوری غیر

سهامدار

عادی

25,125

16.75

مدیر و اشخاص وابسته به وی
مدیر و اشخاص وابسته به وی

دولتی دانشگاه تهران
شرکت توسعه سرمایه
گذاری دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

سهامدار و مدیر صندوق

عادی

12,563

سهامدار

عادی

12,562
150,000

8.38
8.37
100

 -21معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
شرح معامله
طرف معامله

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله

مانده طلب(بدهی)

تاریخ معامله

ریال
شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران
شرکت سبدگردان الماس
موسسه حسابرسی دایا رهیافت

سهامدار و مدیر صندوق

کارمزد ارکان و تامین

در 1397/06/31

ریال

2,111,056,992

طی دوره

()1,702,636,972

متولی صندوق

کارمزد ارکان

47,671,215

طی دوره

()47,671,215

حسابرس

کارمزد ارکان

28,931,496

طی دوره

()28,931,496

هزینه ها

 -22رویداد های بعد از تاریخ خالص دارایی ها
رویداد هایی که پس از تاریخ خالص دارایی ها تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه یا تعدیل صورت های مالی باشد ،وجود ندارد.
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