صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

1399

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

با احترام

به پیوست صورتهاى مالى صندوق سرمایهگذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران مربوط به دوره مالی منتهى به  31خرداد  1399تقدیم مىشود.
اجزاى تشکیلدهنده صورتهاى مالى به قرار زیر است:

شماره صفحه

·

صورت سود و زیان

2

·

صورت وضعیت مالی

3

·

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

4

·

صورت جریانهای نقدی

5

·

یادداشتهاى توضیحی

 6تا15

صورتهای مالی طبق استانداردهاى حسابدارى تهیه شده و در تاریخ  1399/04/25به تایید هیات مدیره رسیده است.

اعضای هیات مدیره

نام نماینده اشخاص حقوقی

شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

علی اسالمی بیدکلی

شرکت تامین سرمایه سپهر

محمد وطن پور

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه
تهران
تامین سرمایه تمدن

سمت

رییس هیات مدیره و
مدیر صندوق
نایب رییس هیات
مدیره

امضا

.........

.........

علی تیموری شندی

عضو هیات مدیره

.........

محمد مهدی فریدوند

عضو هیات مدیره

.........

حسین محمدی

عضو هیات مدیره

.........
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت سود و زیان
دوره مالي  3ماهه منتهي به  31خرداد 1399

يادداشت

دوره مالی  3ماهه منتهی به

دوره مالی  3ماهه منتهی به

سال مالی منتهی به

1399/03/31
ميليون ريال

1398/03/31
ميليون ريال

1398/12/29
ميليون ريال

درآمدها

سود حاصل از سرمايهگذاریها

4

1,645

-

4,240

سود فروش سرمايهگذاریها

5

-

98

2,126

سود تغيير ارزش سرمايهگذاریها

6

5,475

1,544

-

7,120

1,642

جمع درآمدها

6,366

هزينهها

حقالزحمه ارکان صندوق

7

()1,358

ساير هزينههای عملياتی

8

جمع هزينهها

()109

()69

()473

()1,467

()1,402

()5,812

5653

240

554

42/67

36/93

36/93

سود خالص
سودهر واحد سرمايهگذاری (ريال)

9

()1,333

()5,339

يادداشت های توضيحی ،بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است.

2

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت وضعیت مالی
در تاریخ  31خرداد 1399

يادداشت
داراي يها

1399/03/31
ميليونريال

سرمايهگذاریهایجسورانه

10

3,000

داراي يهاینامشهود

11

4

1398/12/29
ميليونريال

2,000
86

پيشپرداختها

12

سايرسرمايهگذاریها

13

36,842

موجودینقد

14

633

548

40,479

36,869

جمعداراي يها

-

34,235

حقوقمالکانهوبده يها
حقوقمالکانه

سرمايه

15

تعهددارندگانواحدهایسرمايهگذاری

15

سرمايهپرداختشده

15

150,000
()120,000

150,000
()120,000

30,000

30,000

سودانباشته

6,847

1,194

جمعحقوقمالکانه

36,847

31,194

بده يها

3,632

5,675

جمعبده يها

3,632

5,675

16

پرداختنيهایتجاریوسايرپرداختنيها
جمعحقوقمالکانهوبده يها

40,479

36,869

يادداشتهایتوضيحي،بخشجداييناپذيرصورتهایمالياست.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالي  3ماهه منتهي به  31خرداد 1399

تعهد دارن دگان واحدهای

سرمایه

ميليون ریال

ميليون ریال

ميليون ریال

()120,000

1,194

31,194

سرمایهگذاری

ميليون ریال
مانده در 1399/01/01

سود انباشته

جمع کل

150,000

تغييرات حقوق مالکانه در سال 1397

سود خالص دوره  3ماهه منتهی به 1399/03/31

-

-

مانده در 1399/03/31

150,000

()120,000

مانده در 1398/01/01

150,000

()120,000

5,653

5,653

6,847

36,847

640

30,640

تغييرات حقوق مالکانه در  3ماهه منتهی به 1398/03/31

سود خالص دوره  3ماهه منتهی به 1398/03/31
مانده در 1399/03/31
مانده در 1398/01/01

-

-

240

240

150,000

()120,000

880

30,880

150,000

()120,000

640

30,640

تغييرات حقوق مالکانه در سال 1398
سود خالص سال 1398
مانده در 1398/12/29

0

-

()120,000

150,000

یادداشت های توضيحی ،بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

4

554

554

1,194

31,194

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
صورت جریان های نقدی
دوره مالي  3ماهه منتهي به  31خرداد 1399

دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1399/03/31

منتهی به 1398/03/31

1398/12/29

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

85

8

863

جريان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعاليتهای عملياتی

85

8

863

پرداختهای نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های جسورانه

0

0

0

پرداختهای نقدی برای خريد دارايیهای نامشهود

0

0

()321

جريان خالص (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمايهگذاری

0

0

()321

جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهای تامين مالی

85

8

542

دريافتهای نقدی حاصل از افزايش تامين سرمايه

0

0

-

جريان خالص ورود نقد حاصل از فعاليتهای تامين مالی

يادداشت

جريانهای نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتی

نقد حاصل از عمليات

17

جريانهای نقدی حاصل از فعاليتهای سرمايهگذاری

جريانهای نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالی
0

0

-

خالص افزايش در موجودی نقد

85

8

542

مانده موجودی نقد در ابتدای سال

548

6

6

مانده موجودی نقد در پايان سال

633

14

548

يادداشت های توضيحی ،بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -1تاريخچه و فعاليت
 -1-1تاريخچه

صندوق سرمايهگذاری جسورانه يکم دانشگاه تهران ،از مصاديق نهادهای مالی موضوع بندهای  20و  21ماده  1قانون بازار اوراق بهادار و
بند هـ ماده  1قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد ،محسوب میگردد .اين صندوق ،طی شماره  44419و شناسه ملی
14007516835مورخ  1397/01/20در اداره ثبت شرکتهای تهران و در تاريخ  1397/01/29تحت شماره  11579نزد سازمان بورس
و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .اين صندوق از انواع صندوقهای قابل معامله در بورس میباشد که واحدهای سرمايهگذاری آن با
نماد "يکم تهران جسورانه" در فرابورس ايران معامله میگردد .طبق ماده  4اساسنامه ،دوره فعاليت صندوق از تاريخ ابتدای اولين روز
کاری بعد از دريافت مجوز فعاليت صندوق از سازمان ( )1397/04/06شروع شده و به مدت  7سال از تاريخ ثبت نزد اداره ثبت شرکت
ها ادامه می يابد .صندوق پس از پايان دوره فعاليت تصفيه گرديده و انحالل می يابد مگر آنکه با درخواست مدير و تاييد سازمان برای
مدت مشخص مجددا تمديد می گردد .مرکز اصلی صندوق در تهران بلوار کشاورز بين خيابان های 16آذر و قدس پالک 256طبقه سوم
واقع است.

 -1-2فعاليتهاى اصلى

موضوع فعاليت صندوق ،جمعآوری منابع مالی و سرمايهگذاری در اوراق مالکيت اشخاص حقوقی با موضوع فعاليت در پروژههای فکری
و نوآورانه در زمينه صنعت سالمت ،دارو و صنعت فناوری اطالعات به منظور به بهرهبرداری رساندن و تجاریسازی دارايیهای مذکور
میباشد .مدير صندوق میتواند وجوه نقدی را که برای مدت محدودی در صندوق راکد میماند ،در دارايیهای مالی با درآمد ثابت از
جمله سپرده بانکی ،گواهی سرمايهگذاری بانکی و يا اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمايهگذاری نمايد.
 -1-3اطالعرسانی

کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق نمونه مطابق با ماده  26اميد نامه در تارنمای صندوق به آدرس  www.utvcfund.irدرج
گرديده است.
 -1-4ارکان صندوق

مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمايهگذاری يا نماينده قانونی آنها که حق حضور در مجمع را دارند ،تشکيل
میگردد.
هيات مديره صندوق ،هيات مديره صندوق متشکل از  5نفر شامل مدير صندوق و ساير اعضا به انتخاب مجمع صندوق میباشد.
مدير صندوق ،شرکت توسعه و سرمايه گذاری دانشگاه تهران(سهامی خاص) است که در تاريخ  1391/03/31با شماره ثبت  426716و
شناسه ملی  10320789736نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدير صندوق در تهران  ،بلوار
کشاورز بين خيابان های 16آذر و قدس پالک 256طبقه سوم
متولی صندوق ،شرکت سبد گردان الماس( سهامی خاص) است که در تاريخ  1394/03/16به شماره ثبت  473491و شناسه ملی
 14004984528نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی متولی صندوق عبارت است از تهران -خيابان
مالصدرا-بين شيراز و شيخ بهايی -پالک  127طبقه دوم واحد  12واقع است.
حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی و خدمات مديريت دايا رهيافت است که تحت شماره ثبت  36530و شناسه ملی 10380076460
نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس صندوق عبارت است از تهران خيابان سهروردی
جنوبی پايين تر از مطهری خيابان برادران نوبخت شماره 29طبقه اول واحد های يک و دو واقع است.
 -2اهم رويههای حسابدارى
 -2-1مبانی اندازهگيری استفاده شده در تهيه صورتهای مالی

صورتهاى مالى اساسا بر مبناى بهاى تمام شده تاريخى تهيه و در موارد زير از ارزشهاى جارى استفاده شده است:
 -1سرمايهگذاریهای جاری سريعالمعامله با استفاده از روش ارزش بازار(يادداشت )12
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -2-2سرمايهگذاريه ا
اندازه گیري
سرمايهگذاريه اى بلند مدت
بهاي تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها

سرمايه گذاري هاي جسورانه

سرمايهگذاريه اى جارى

سرمايهگذاري سريعالمعامله در بازار

ارزش بازار مجموعه (پرتفوي) سرمايهگذاريهاي مزبور

ساير سرمايهگذاريهاى جارى

اقل بهاى تمام شده و خالص ارزش فروش هر يک از سرمايهگذاريها
شناخت درآمد

سرمايهگذاريهاى جاري و بلندمدت در

در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومى صاحبان سهام شرکت

سهام شرکتها
سرمايهگذاري در ساير اوراقبهادار

سرمايهپذير (تا تاريخ صورت وضعیت مالی)
در زمان تحقق سود تضمین شده

 -2-3داراي یهاي نامشهود

 -2-3-1دارايیهاي نامشهود ،بر مبناى بهاى تمام شده اندازهگیري و در حسابها ثبت مىشود.
 -2-3-2استهالک دارايیهاي نامشهود با عمر مفید معین ،با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس
نرخها و روشهاي زير محاسبه میشود:
نوع داراي ی

نرخ استهالک

روش استهالک

نرمافزارها

يک  365ام

مستقیم
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -3هزینههای صندوق

طبق امیدنامه صندوق ،آن قسمت از هزینههای قابلپرداخت از محل داراییهای صندوق که از قبل قابلپیشبینی است به شرح جدول زیر است:

ردیف

1

2
3

عنوان هزینه

هزینههای تاسیس شامل
تبلیغ پذیرهنویسی
هزینههای برگزاری
مجامع صندوق
حقالزحمه اعضای هیات
مدیره

4

کارمزد مدیر

5

پاداش عملکرد

6

کارمزد متولی

7

حقالزحمه حسابرس
حقالزحمه و کارمزد

8

تصفیه صندوق

شرح

معادل  5در هزار از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع
صندوق حداکثر تا سقف  200میلیون ریال
حداکثر تا مبلغ  30میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته
با تصویب مجمع صندوق
حداکثر تا سقف  10میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیات مدیره
در هر سال  4درصد ارزش تعدیل شده خالص داراییهای صندوق تا سقف  100میلیارد ریال و 2
درصد مازاد بر  100میلیارد ریال
 20درصد سود محقق شده صندوق از فروش سرمایهگذاریها یا سود نقدی دریافتی به مدیر
صندوق پرداخت میشود.
ساالنه  5در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق ،که حداقل  150میلیون ریال
و حداکثر  200میلیون ریال خواهد بود.
مبلغ ثابت  120میلیون ریال به ازای هر سال مالی
معادل  3در هزار ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد.
صندوق میتواند از محل داراییهای خود کلیه هزینههای عملیاتی در برگیرنده و نه لزوما منحصر به
موارد زیر باشد ،پرداخت نماید :هزینه تراکنشها و معامالت صندوق ،هزینههای اداری ،بیمه،

9

هزینههای عملیاتی

مالیات ،حسابرسی ،ارزشیابی ،بازاریابی حق پذیرش و عضویت در کانونها ،شبکهسازی و ترویج،
گزارشدهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط ،حقمشاوره و هزینههای سربار ،ثبت و انحالل
شرکتهای زیر مجموعه.

هزینههای دسترسی به
10

نرمافزار ،تارنما و خدمات
پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آنها ساالنه تا
سقف  400میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

- 4سود حاصل از سرمایهگذاریها
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به

منتهی به

1399/03/31
میلیون ریال

1398/03/31
میلیون ریال

میلیون ریال

1645

0

4240

0

4240

سپردههای سرمایهگذاری بانکی

1398/12/29

 -5سود فروش سرمایهگذاریها
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به

منتهی به

1399/03/31
میلیون ریال

1398/03/31
میلیون ریال

میلیون ریال

0

98

2126

سرمایهگذاری در اوراق مشارکت

98

1398/12/29

2,126

-6سود تغییر ارزش سرمایهگذاریها
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به

منتهی به

1399/03/31
میلیون ریال

1398/03/31
میلیون ریال

میلیون ریال

5475

1544

0

سود ارزیابی سرمایهگذاریهای سریعالمعامله به ارزش بازار

1544

9

1398/12/29

-

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -7حقالزحمه ارکان صندوق
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1399/03/31

منتهی به 1398/03/31

1398/12/29

میلیون ریال

مدیر صندوق

میلیون ریال

میلیون ریال

1,274

1,260

5,000

متولی

51

52

200

حسابرس

33

21

139

1,358

1,333

5,339

-8سایر هزینههای عملیاتی
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1399/03/31

منتهی به 1398/03/31

1398/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

هزینه آبونمان

81

69

309

نگهداری اوراق بهادار

0

0

120

سایر

28

0

44

109

69

473

 -9سود (زیان) هر واحد سرمایهگذاری
دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1399/03/31

منتهی به 1398/03/31

1398/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

5,653

242

554

سود (زیان) خالص

میانگین موزون تعداد واحدهای سرمایهگذاری

دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

سال مالی منتهی به

منتهی به 1399/03/31

منتهی به 1398/03/31

1398/12/29

تعداد

تعداد

تعداد

150,000

150,000

150,000

10

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -10سرمایه گذاری های جسورانه
)مبالغ به میلیون ریال(
1399/03/31

محمود لطفی  -طرح بذر هیربد
حسین مهدوی -طرح نانو غشائ الیاف تو خالی

1398/12/29

1,000

1,000

2,000

1,000

3,000

2,000

 -11داراییهای نامشهود
( مبالغ به میلیون ریال)
بهای تمام شده
مانده در ابتدای

مانده در پایان
دوره

دوره

594

0

594

508

82

594

0

594

508

82

دوره

نرمافزار

استهالک انباشته
مانده در ابتدای

افزایش

مبلغ دفتری

استهالک دوره

مانده در پایان دوره

1399/06/31

1398/12/29

590

4

86

590

4

86

 -12پیش پرداخت ها
)مبالغ به میلیون ریال(

سایر

 -13سایر سرمایهگذاریها

1399/03/31

1398/12/29

مبلغ

مبلغ

0

0

0

0

)مبالغ به میلیون ریال(
1399/06/31
بهای تمام شده

سپرده های بانکی
سرمایهگذارى در اوراق مشارکت

36,842
36,842

11

کاهش ارزش

-

1398/12/29
خالص

36,842
36,842

خالص

34,235
34,235

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -14موجودى نقد

موجودي نزد بانكها

1399/03/31

1398/12/29

ميليون ريال

ميليون ريال

633

548

633

548

 -15سرمايه

سرمايه صندوق در تاريخ  1398/12/29مبلغ  150/000ميليون ريال ،شامل  150/000واحد سرمايهگذاري با نام  1/000/000ريالی میباشد.
وضعيت سرمايه پرداخت شده و پرداخت نشده به شرح زير است:

تاريخ فراخوان

سرمايه اوليه در زمان تاسيس

1397/03/05

مبلغ فراخوان

پرداخت شده

ميليون ريال

ميليون ريال

-

30,000

فراخوانهاي
پرداخت نشده
ميليون ريال

ميليون ريال

-

120,000

 -15-1ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري در تاريخ صورت وضعيت مالی به شرح زير است:
1398/12/29

1399/03/31
تعداد واحدهاي

درصد

سرمايهگذاري

تعداد واحدهاي
سرمايهگذاري

درصد

شرکت تامين سرمايه سپهر
شرکت تامين سرمايه لوتوس پارسيان
شرکت تامين سرمايه تمدن

36,500
33,250
30,000

24.33
22.17
20

36,500
33,250
30,000

24.33
22.17
20

موسسه صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه تهران

25,125

16.75

25,125

16.75

شرکت توسعه سرمايه گذاري دانشگاه تهران
دانشگاه تهران

12,562
12,563

8.37
8.38

12,562
12,563

8.37
8.38

150,000

100

150,000

100

12

مانده تعهد شده

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -16پرداختنىهای تجارى و سایر پرداختنیها

1399/03/31

1398/12/29

ميليون ریال

ميليون ریال

سایر پرداختنی ها
2,874

5,000

مدیر صندوق
متولی

300

249

حسابرس

97

65

تدبير پرداز

241

241

کارگزاری فرابورس

120

120

3,632

5,675

 -17نقد حاصل از عمليات

سود خالص

دوره مالی  3ماهه

دوره مالی  3ماهه

منتهی به

منتهی به

1399/03/31

1398/03/31

ميليون ریال

ميليون ریال

ميليون ریال

5653

240

554

سال مالی منتهی
به 1398/12/29

تعدیالت:

استهالک داراییهای نامشهود

82

69

309

5735

309

863

تغييرات در سرمایه در گردش:

کاهش (افزایش) سایر سرمایهگذاریها

()3,607

2,013

افزایش (کاهش) پرداختنیهای عملياتی

()2,043

()2,314

نقد حاصل از عمليات

85

8

13

()1,879
1,879
863

صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی

 -18مديريت سرمايه و ريسکها

دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

عوامل ريسک اين نوع صندوق طبق اميدنامه صندوق

ريسکهايي که صندوق با آنها مواجه است و چگونگي مديريت آنها به شرح زير است:
· سرمايهگذاري در اين صندوق ماهيتي بسيار پرريسک دارد و تنها بايد از سوي افرادي صورت گيرد که منابع مالي کافي براي پذيرش چنين
ريسکي را دارند و در هيچ مقطعي نياز فوري به نقد کردن سرمايهگذاري صورتگرفته در اين صندوق را ندارند .واحدهاي صندوق نبايد توسط
کساني خريداري شود که از نظر مالي و رواني آمادگي پذيرش از دست دادن کل اين سرمايه را ندارند و سرمايهگذاري نبايد بخش اصلي سبد
سرمايهگذاري سرمايهگذار را تشکيل دهد .هيچ تضميني در خصوص بازدهي سرمايهگذاري در کوتاهمدت و بلندمدت سرمايهگذاران و همچنين
تضميني در خصوص حفظ تمام يا بخشي از سرمايهگذاري صورت گرفته وجود ندارد.
· سرمايهگذاري در فنآوريهاي نوين و شرکتهاي نوپا ذاتا ريسک بااليي دارد .منابع نقدينگي صندوق تا حد زيادي وابسته به موفقيت
شرکتهاي سرمايهپذير آن است .ادامه فعاليت و رشد شرکتهاي نوپا نيز مستلزم جذب سرمايه است که ممکن است صندوق قادر به تامين
آن نبوده و نهاد ديگري نيز عالقمند به اين کار نباشد که اين امر ممکن است در ادامه کار منجر به شکست سرمايهگذاري گردد.
· داراييهاي صندوق و به تبع آن قيمتگذاري ارزش خالص داراييهاي صندوق اساسا بر مبناي ارزش داراييهاي شرکتهاي تحت
سرمايهگذاري صندوق است .ارزش واحدها بر مبناي افزايش و کاهش قيمت اين داراييها تغيير ميکند .فرآيند ارزشيابي صندوق در خصوص
واحدهاي صندوق بر پايه عدمقطعيتهاي هر سرمايهگذاري خواهد بود و در نتيجه ممکن است از ارزشي که هر يک از سرمايهگذاريها در يک
بازار با نقدشوندگي باال ميتوانست داشته باشد ،متفاوت باشد.
· هزينههاي صندوق ميتواند سبب کاهش يا از دست رفتن سودي شود که ميتواند به سرمايهگذاران تخصيص يابد .در مواقعي که هزينههاي
صندوق مازاد بر درآمدهاي آن شود ،کسري آن از طريق سرمايه جمعآوري شده در پذيرهنويسي جبران خواهد شد.
· صندوق در فرصتهاي سرمايهگذاري با رقابت ساير رقبا مواجه است و تضميني نيست که حتما فرصت مناسبي شناسايي گردد.
· سرمايهگذاريهاي صندوق غالبا نقدشوندگي بسيار پاييني دارند و نيازمند تعهد بلندمدتتري نسبت به معمول هستند .زيانها معموال پيش
از سود محقق ميشوند و ممکن است صندوق ناگزير شود از برخي از سرمايهگذاريها بدون کسب بازدهي خروج کند.
· اين صندوق متفاوت با صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک است .بنابراين قوانين حمايت از دارندگان واحدهاي سرمايهگذاري وممنوعيتها
ومحدوديتهاي مترتب بر صندوقهاي سرمايهگذاري مشترک ،لزوماً در اين صندوق موضوعيت ومصداق ندارد.
· سرمايهگذاران بايد به هيات مديره ،مدير صندوق و اشخاص کليدي اتکا داشته باشند و نظرات آنها را بپذيرند .خدمات ارائهشده توسط
مديران و کارکنان مدير صندوق ،منحصر به اين صندوق خاص نيست و تضاد منافع جزئي از روال طبيعي اين کسب و کار است که البته
راههاي پيشگيري از آن در اين اميدنامه درج شده است.
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صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران
یادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره مالی  3ماهه منتهی به  31خرداد 1399

 -19معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

طرف معامله

نوع وابستگي

موضوع معامله

شرکت توسعه سرمايه گذاري دانشگاه تهران
شرکت سبد گردان الماس
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا

مدير صندوق
متولي صندوق
حسابرس

کارمزد مدير
کارمزد متولي
حق الزحمه

رهيافت

صندوق

حسابرس

ارزش معامله

مانده طلب ( بدهي)

ميليون ريال
2126
51

ميليون ريال
2874
300

32

97

 -20تعهدات و بدهيهاي احتمالي

در تاريخ صورت وضعيت مالي صندوق فاقد هرگونه تعهدات احتمالي بوده است.
 -21رويدادهاى بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي

رويدادهايى که در دوره بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي تا تاريخ تاييد صورتهاى مالى اتفاق افتاده اما مستلزم تعديل و يا افشا اقالم
صورتهاى مالى بوده ،به وقوع نپيوسته است.
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