صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورتهای مالی
دوره مالی  8ماه و 12روزه منتهی به  30آذر 1397
با سالم
به پیوست صورتهاى مالى صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره مالى  8ماه و  12روزه منتهى به  30آذر  1397تقدیم می گردد .اجزای
تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:
شماره صفحه
*تراز نامه

2

*صورت سود و زیان

3
3

گردش حساب سود (زیان) انباشته

4

*صورت جریان وجوه نقد
*یادداشتهای توضیحی:

5

تاریخچه و فعالیت
اهم رویه های حسابداری

5و6

یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

11-7

صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران بر اساس استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ  1397/10/23به تایید هیات مدیره
رسیده است.
با سپاس
اعضاء هیات مدیره
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
شرکت تامین سرمایه سپهر
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی
دانشگاه تهران
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
شرکت تامین سرمایه تمدن

نماینده اشخاص حقوقی

سمت

علی اسالمی بیدگلی

رئیس هیات مدیره

محمد وطن پور

نایب رئیس هیات مدیره

محمد مهدی فریدوند

عضو هیات مدیره

علی تیموری شندی

عضو هیات مدیره

حسین محمدی

عضو هیات مدیره

امضا

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
ترازنامه
در تاریخ  30آذر 1397
دارایی ها

یادداشت

1397/09/30
ریال

بدهی ها و حقوق دارندگان واحد های سرمایه گذاری

ریال

بدهی ها

دارایی های نامشهود

4

139,609,828

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

دریافتنی های تجاری و غیر تجاری

5

53,584,352

جمع بدهی ها

سایر سرمایه گذاری ها

6

32,951,355,527

حقوق دارندگان واحد های سرمایه گذاری

موجودی نقد

7

جمع دارایی ها

یادداشت

1397/09/30

8

3,156,472,540
3,156,472,540

331,424,481

سرمایه( منقسم به  150.000واحد سرمایه گذاری  1.000.000ریالی)

9

150,000,000,000

33,475,974,188

کسر می شود  :تعهد دارندگان واحد های سرمایه گذاری

9

)(120,000,000,000

سرمایه پرداخت شده

9

30,000,000,000

33,475,974,188

سود انباشته

319,501,648

جمع حقوق دارندگان واحد های سرمایه گذاری

30,319,501,648

جمع بدهی ها و حقوق دارندگان واحد های سرمایه گذاری

33,475,974,188

یادداشت های توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.
2

صندوق سرمايهگذاری جسورانه يکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زيان
دوره مالى میانی  8ماه و  12روزه منتهى به  30آذر 1397

يادداشت

دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به
1397/09/30
ریال

درآمدها:
سود حاصل از سرمایه گذاری ها

10

565,060,821

سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

11

1,918,459,184

سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

12

1,272,536,207
3,756,056,212

جمع درآمدها
هزينه ها:
کارمزد ارکان صندوق

13

()2,895,371,872

سایر هزینه های عملیاتی

14

()541,182,692
()3,436,554,564

جمع هزینه ها

319,501,648

سود خالص
15

سود هر واحد سرمایه گذاری

2,130

گردش حساب سود (زيان) انباشته
سود خالص

319,501,648

سود انباشته پایان دوره

319,501,648

يادداشت های توضیحی همراه ،بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است.
ازآنجايیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زيان جامع محدود به زيان سال می باشد ،لذا صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است.

3

صندوق سرمايهگذاری جسورانه يکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
صورت جريان وجوه نقد
دوره میانی 8ماه و  12روزه منتهى به  30آذر 1397

يادداشت

دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به
1397/09/30
ریال

ریال

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

()29,396,075,519

16

بازده سرمايه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
0

سود پرداختی به دارندگان واحد های سرمایه گذاری

0

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

فعالیت های سرمايه گذاری :
()272,500,000

وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

()272,500,000

جریان خالص (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

()29,668,575,519

فعالیت های تامین مالی :
30,000,000,000

وجوه حاصل از تامین سرمایه
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

30,000,000,000

خالص افزایش در وجه نقد

331,424,481
0

موجودی نقد در ابتدای دوره

331,424,481

موجودی نقد در پایان دوره

يادداشت های توضیحی همراه ،بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -1تاریخچه و فعالیت
 -1-1تاریخچه
صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران از مصادیق نهاد های مالی موضوع بند های  20و  21ماده  1قانون بازار اوراق بهادار و بند ه ماده 1قانون توسعه ابزار ها و نهاد های مالی جدید محسوب می گردد .این
صندوق طی شماره ثبت  44419و شناسه ملی  14007516835مورخ  1397/01/20در اداره ثبت شرکت ها و در تاریخ  1397/01/29تحت شماره  11579نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .این
صندوق از انواع صندوق های قابل معامله در بورس می باشد که واحد های سرمایه گذاری آن با نماد "یکم تهران جسورانه" در بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران معامله می گردد .طبق ماده  4اساسنامه دوره فعالیت
صندوق از ابتدای اولین روز کاری بعد از دریافت مجوز فعالیت صندوق از سازمان ( )1397/04/06شروع شده و به مدت  7سال تمام از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ادامه می یابد .صندوق پس از پااین دوره فعالیت
تصفیه گردیده و انحالل می یابد مگر آنکه با درخواست مدیر و تایید سازمان برای مدت مشخص مجددا تمدید گردد .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
 -1-2فعالیت های اصلی
موضوع فعالیت صندوق ،جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورنه در زمینه صنعت سالمت و دارو و صنعت فن آوری اطالعات و ارتباطات به
منظور به بهره برداری رساندن و تجاری و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد .مدیر صندوق می تواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد می ماند را در دارایی های مالی با درآمد ثابت از جمله
سپرده بانکی ،گواهی سرمایه گذاری بانکی و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری نماید.
 -1-3اطالعرسانی
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.

 -1-4ارکان صندوق
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.
،
مجمع
هیات مدیره صندوق ،هیات مدیره صندوق متشکل از  5نفر شامل مدیر صندوق و سایر اعضا به انتخاب مجمع صندوق می باشد.
مدیر 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
متولی 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
حسابرس 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
 -2اهم رویههای حسابداری
-2-1مبنای تهیه صورتهای مالی
صورت های مالی صندوق اساسآ بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است.
الف) سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله با استفاده از روش خالص ارزش فروش(یادداشت )6
 -2-2سرمایه گذاری ها
اندازه گیری:
سرمایه گذاری های جاری
سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار

خالص ارزش فروش

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

در زمان تحقق سود تضمین شده

شناخت درآمد:

 -2-3دارایی های نامشهود
دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود .مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.
دارایی های نامشهود شامل نرم افزار است که استهالک آن با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ثابت یک  365ام روزانه ،طی یک سال مالی به روش مستقیم محاسبه می شود.
5

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -3هزینه های صندوق
طبق امید نامه صندوق ،آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل پیش بینی شده است به شرح جدول زیر است:
شرح

عنوان هزینه
هزینه های تاسیس( شامل تبلیغ و پذیره نویسی)
هزینه های برگزاری مجامع صندوق

معادل  5در هزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا حداکثر مبلغ  200میلیون ریال با رائه
مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حداکثر تا مبلغ  30میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته و
تصویب 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

در هر سال  4درصد از سقف صندوق تا سقف  100میلیارد ریال و  2درصد مازاد بر  100میلیارد ریال

پاداش عملکرد
کارمزد متولی

 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.

حق الزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  120میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

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

هزینه دسترسی به نرم افزار ،تارنما و خدمات

مجموعه .این هزینه ها معموال باالتر از نرم هزینه های صندوق های مشترک هستند.
هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف

پشتیبانی آن ها

 400میلیون ریال با ارائه مارک مثبته و تصویب مجمع صندوق.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -4دارایی های نامشهود
دارایی های نامشهود 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.
1397/09/30

نرم افزار رایانه ایی

مانده ابتدای دوره

مخارج اضافه شده طی دوره

استهالک طی دوره

مانده در پایان دوره

ریال

ریال

ریال

ریال

0

272,500,000

132,890,172

139,609,828

 -5دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
1397/09/30
ذخیره مطالبات

مبلغ

مشکوک الوصول
ریال

ریال

خالص
ریال

غیر تجاری:
سود سپرده دریافتنی از بانک تجارت

0

53,584,352

53,584,352

 -6سایر سرمایه گذاری ها
1397/09/30
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت :

تاریخ سررسید

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 971228

1397/12/28

25,939,433,280

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 980820

1398/08/20

2,678,770,701

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 971010

1397/10/10

3,060,605,339

0

31,678,809,320

0

بهای تمام شده

کاهش ارزش

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

ریال

0

26,652,566,911

0

2,920,668,728
3,378,119,888
32,951,355,527

 -7موجودی نقد
1397/09/30
ریال
حساب جاری نزد بانک تجارت

326,596,019

حساب سپرده نزد بانک تجارت

4,828,462
331,424,481

 -8پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
1397/09/30
غیر تجاری:

ریال

حساب های پرداختنی:
مدیر صندوق

2,998,527,370

جاری کارگزاری  -کارگزاری رضوی

18,600,668

متولی

96,986,265

حسابرس

42,358,237
3,156,472,540
7

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -9سرمایه

سرمایه صندوق در تاریخ ترازنامه مبلغ  150میلیارد ریال منقسم به  150.000واحد سرمایه گذاری به ارزش اسمی هر واحد  1میلیون ریال است .وضعیت سرمایه پرداخت شده و پرداخت نشده به شرح زیر است:

تاریخ فراخوان

سرمایه اولیه در تاریخ تاسیس

مبلغ فراخوان

پرداخت شده

ریال

ریال

1397/03/05

فراخوان های
پرداخت نشده

مانده تعهد شده
ریال

ریال

30,000,000,000

30,000,000,000

-

120,000,000,000

30,000,000,000

30,000,000,000

-

120,000,000,000

از کل مبلغ تعهد شده در زمان تاسیس ،مبلغ  120میلیارد ریال تا تاریخ ترازنامه فراخوان نشده است.
 -9-1ترکیب دارندگان واحد های سرمایه گذاری در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1397/09/30
تعداد واحد های سرمایه

درصد

گذاری

تعداد

تعداد
شرکت تامین سرمایه سپهر
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
شرکت تامین سرمایه تمدن

36,500
33,250
30,000

24
22
20

موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران

25,125

17

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

12,563

8

دانشگاه تهران

12,562
150,000

8
100

 -10سود حاصل از سرمایه گذاری ها
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

ریال
565,060,821

سپرده های سرمایه گذاری بانکی

 -10-1سود سپرده بانکی مریوط به سپرده شماره  135720801به تاریخ  1397/03/06بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت و با نرخ ده درصد می باشد.
-11سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
یادداشت

دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

ریال
11-1

سود ناشی از فروش اوراق مشارکت

1,918,459,184

-11-1سود ناشی از فروش اوراق مشارکت
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به 1397/09/30
تعداد

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 981228

13,232

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

سود(زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

ریال

12,588,633,696

12,190,647,576

9,122,929

388,863,191

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 970913

5450

5,450,000,000

4,995,819,345

-

454,180,655

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 970710

8400

8,400,000,000

7,998,192,889

-

401,807,111

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 970926

5500

5,500,000,000

4,987,391,360

-

512,608,640

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 970612

5,138

5,138,000,000

4,998,785,093

-

139,214,907

گواهی دریافت اسناد خزانه اسالمی  -اخزا 970522

2,030

2,021,196,000

1,998,968,202

443,118

21,784,680

39,750

39,097,829,696

37,169,804,465

9,566,047

1,918,459,184

8

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -12سود تغییر ارزش سرمایه گذاری ها
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به 1397/09/30
اوراق مشارکت بانکی:

تعداد

بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

تعداد

ریال

ریال

ریال

سود ( زیان ) تغییر
ارزش سرمایه گذاری ها
ریال

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971228

27,958

26,680,191,167

25,939,433,280

()27,624,256

713,133,631

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 980820

3,490

2,922,609,429

2,678,770,701

()1,940,701

241,898,027

گواهی دریافت اساد خزانه اسالمی  -اخزا 971010

3,402

3,380,337,221

3,060,615,339

()2,217,333

317,504,549

34,850

32,983,137,817

31,678,819,320

 -13کارمزد ارکان صندوق
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

ریال
مدیر صندوق

2,726,027,370

متولی

96,986,265

حسابرس

72,358,237
2,895,371,872

9

()31,782,290

1,272,536,207

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -14سایر هزینه های عملیاتی
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

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 استهالک

132,890,172

هزینه کارمزد خدمات بانکی

872,500
541,182,692

 -15سود (زیان) هر واحد سرمایه گذاری
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

ریال
سود خالص هر واحد سرمایه گذاری

2,130
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

تعداد
میانگین موزون تعداد واحد های سرمایه گذاری

150,000

 -16صورت تطبیق سود ( زیان ) عملیاتی
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص (خروج) وجه نفد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:
دوره میانی  8ماه و 12روزه
منتهی به 1397/09/30

سود عملیاتی
استهالک دارایی های نامشهود
( افزایش) سایر سرمایه گذاری ها
( افزایش) سایر دریافتنی های عملیاتی
افزایش پرداختنی های عملیاتی

ریال
319,501,648
132,890,172
()32,951,355,527
()53,584,352
3,156,472,540
()29,396,075,519

 -17بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق فاقد هرگونه بدهی های احتمالی بوده است.
10
 -18رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
رویداد هایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در یادداشت های همراه یا تعدیل صورت های مالی باشد ،وجود نداشته است.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره میانی  8ماه و  12روزه منتهی به  30آذر 1397

 -19معامالت با اشخاص وابسته
 -19-1سرمایه گذاری اشخاص وابسته طی دوره به شرح زیر است:
دوره میانی  8ماه و 12روزه منتهی به 1397/09/30
اشخاص وابسته

تعداد واحد های

نام

نوع وابستگی

موضوع معامله

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه سپهر

سهامدار

عادی

36,500

36,500,000,000

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان

سهامدار

عادی

33,250

33,250,000,000

مدیر و اشخاص وابسته به وی

شرکت تامین سرمایه تمدن

سهامدار

عادی

30,000

30,000,000,000

سهامدار

عادی

25,125

25,125,000,000

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

موسسه صندوق پژوهش و فناوری
غیر دولتی دانشگاه تهران

شرکت توسعه سرمایه گذاری
دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

سرمایه گذاری

مبلغ معامله

12,563,000,000

سهامدار و مدیر صندوق

عادی

12,563

سهامدار

عادی

12,562

12,562,000,000

150,000

150,000,000,000

 -19-2معامالت با اشخاص وابسته و مانده حساب نهایی به شرح زیر است:
مانده طلب(بدهی)

شرح معامله
طرف معامله
شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

نوع وابستگی
سهامدار و مدیر صندوق

ارزش معامله
ریال

موضوع معامله
کارمزد ارکان و تامین هزینه
ها

3,406,947,390

تاریخ معامله

1397/09/30
ریال

طی دوره

()2,998,527,370

در

 -20عوامل ریسک
ریسک هایی که صندوق با آنها مواجه است و چگونگی مدیریت آنها به شرح زیر است:
* سرمایه گذاری در این صندوق ماهیتی بسیار پر ریسک دارد و تنها باید از سوی افرادی صورت میگیرد که منابع مالی کافی برای پذیرش چنین ریسکی را دارند و در هیچ مقطعی نیاز فوری به نقد کردن سرمایه گذاری صورت گرفته در این صندوق
ندارند .واحد های صندوق نباید توسط کسانی خریداری شود که از نظر مالی و روانی آمادگی پذیرش از دست دادن کل این سرمایه را ندارند و سرمایه گذاری نباید بخش اصلی سبد سرمایه گذاری سرمایه گذار را تشکیل دهد .هیچ تضمینی در
خصوص بازدهی سرمایه گذاری در کوتاه مدت و بلند مدت سرمایه گذاران و همچنین تضمینی در خصوص حفظ تمام یا بخشی از سرمایه گذاری صورت گرفته وجود ندارد.
* سرمایه گذاری در فن آوری های نوین و شرکت های نوپا ذاتا ریسک باالیی دارد .منابع نقدینگی صندوق تا حد زیادی وابسته به موفقیت شرکت های سرمایه پذیر آن است .ادامه فعالیت و رشد شرکت های نوپا نیز مستلزم جذب سرمایه است که
ممکن است صندوق قادر به تامین آن نبوده و نهاد دیگری نیز عالقه مند به این کار نباشد که این امر ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمایه گذاری گردد.

* دارایی های صندوق و به تبع آن قیمت گذاری ارزش خالص دارایی های صندوق اساسا بر مبنای ارزش دارایی های شرکت تحت سرمایه گذاری صندوق است .ارزش واحد ها بر مبنای افزایش و کاهش قیمت این دارایی ها تغییر می کند .فرآیند
ارزشیابی صندوق در خصوص واحد های صندوق بر پایه عدم قطعیت های هر سرمایه گذاری خواهد بود و در نتیجه ممکن است از ارزشی که هریک از سرمایه گذاری ها در یک بازار با نقد شوندگی باال می تئانست داشته باشد متفاوت باشد.
* هزینه های صندوق می تواند سبب کاهش یا از دست رفتن سودی شود که می تواند به سرمایه گذاران تخصیص یابد .در مواقعی که هزینه های صندوق مازاد بر درآمد های آن شود ،کسری آن از طریق سرمایه جمع آوری شده در پذیره نویسی
جبران خواهد شد.
* صندوق در فرصت های سرمایه گذاری با رقابت سایر رقبا مواجه است و تضمینی نیست که فرصت مناسبی شناسایی گردد.
*سرمایه گذاری های صندوق غالبا نقد شوندگی بسیار پایینی دارند و نیازمند تعهد بلند مدت تری نسبت به معمول هستند .زیان ها معموال پیش از سود محقق می شوند و ممکن است صندوق ناگزیر شود برخی از سرمایه گذاری ها بدون کسب
بازدهی خروج کند.
* این صندوق متفاوت با صندوق های سرمایه گذاری مشترک است .بنابراین قوانین حمایت از دارندگان واحد های سرمایه گذاری و ممنوعیت ها و محدودیت های مترتب بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک لزوما در این صندوق موضوعیت و
مصداق ندارد.
* سرمایه گذاران باید به هیات مدیره ،مدیر صندوق و اشخاص کلیدی اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذیرند .خدمات ارائه شده توسط مدیران و کارکنان مدیر صندوق ،منحصر به این صندوق خاص نیست و تضاد منافع جزئی از روال طبیعی کسب
و کار است که البته راه های پیشگیری از آن در امید نامه صندوق درج شده است.
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