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سه ماهه منتهی به  13خرداد ماه3116
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مجمع عمومی صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان
باسالم؛

به پيوست گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان مربوط به سه ماهه منتهي به تاريخ  13خرداد
ماه  3116كه در اجراي مفاد بند  7ماده 45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات موجود درخصوص

عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.
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صندوق سرمايهگذاري آرمان سپهر آيندگان
گزارش مالی میان دورهاي
صورت خالص دارايی ها
 1ماهه منتهی به تاريخ  13خرداد ماه 3116

3116/31/13

3114/31/13

3114/31/13

ريال

ريال

دارايیها:
سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم
سرمايه گذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت
سرمايه گذاري در سپرده و گواهي سپرده بانکي
حسابهاي دريافتني
ساير داراييها
موجودي نقد
جاري كارگزاران
جمع داراييها

77317531673367

74313431613474

63،311،313،337

16314635613431

64317436113167

14،111،711،765

37347736113717

3

41،376،713,671

5374133133444

5365735113711

3،454،311،737

53135133417

75331153443

471،561،131

3335133333

7353733113351

33،544،333

3

3

1،557،613،145

317363435313477

341311731733173

341،111،533،643

بدهیها
36374737113375

3333733773

3

77737713313

3333534663541

3،317،111،711

3

3

11،777،433،333

36131113134

36737113134

361،111،134

جمع بدهي ها

37373733673413

3336131773735

15،374،376،355

خالص دارايی ها

331371731143357

341311633313376

337،717،135،636

731713613

3337713613

7،171،613

313117

313731

31،137

جاري كارگزاران
پرداختني به اركان صندوق
پرداختني به سرمايه گذاران
ساير حسابهاي پرداختني و ذخاير

تعداد واحدهاي سرمايهگذاري
خالص داراييها ي هر واحد سرمايهگذاري

3

صندوق سرمايهگذاري آرمان سپهر آيندگان
صورت سود و زيان
 1ماهه منتهی به تاريخ  13خرداد ماه 3116
3116/31/13

3111/31/13

3111/31/13

درآمدها:
1,1.,11.748

7,4.,1,.6,,

)(,,7,,17,,17,11

)(8.167.,61.171

)(,,.1,6.71,.861

)(,7,7174177,66

سود سهام

6.,18.467.861

6.111.761.,41

1711471417,46

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب

1.,41.618.7,,

1.,41.,1,.441

,67,1,7,417717

,1.,1,.181

7,.117.,17

7,,7,187711

7.7,1.748.,84

)(1.716.711.,81

671117,717,47

)(1,8.,6,.1,8
)(7,7.614.,77

,.,64.,81.4,4
,47.441.4,1

)(1711176747,,1
)(,,,711177,6

)(,.,61.766.47,

,.1,1.,7,.716

)(674187678,11,

,.,4,.,7,.671

)(6.811.,,8.117

767781,7,,8

0,.11
0,.11

(0(7.1,
(0)6.7,

,.,80
,.7,0

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

سایر درآمدها
جمع درآمدها
هزینهها:
هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینهها
جمع هزینهها
سود(زیان) خالص
بازده میانگین

سرمایهگذاری,

بازده سرمایهگذاری پایان سال

7

صورت گردش خالص دارایی ها
دوره مالی منتهی به 2036/30/02
يادداشت

2031/21/03

2031/30/02

تعداد واحد
سرمايه گذاري

ريال

تعداد

ريال

تعداد

ريال

731713613

337.7173135.636

3135713613

36537153137413

3135713613

365371531373413

3

3

3

3

3

3

خالص دارايیها (واحد هاي
سرمايهگذاري) در ابتداي دوره
واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز
صادر شده طی دوره
واحدهاي سرمايه گذاري عادي

3

صادر شده طی دوره
واحدهاي سرمايه گذاري عادي
ابطال شده طی دوره
تغییرات ناشی از عملکرد
سود (زيان) خالص
تعديالت ناشی از صدور و ابطال

7,

خالص دارايی ها (واحد هاي
سرمايه گذاري) در پايان دوره

3

3

3

3

3

)(6333333

)(6333333333333

3
3
3

3
3336333133511
3

3
3
3

)(5341133343111
)(3313431333333

731713613

331371731143314

3337713613

341311633313353

* سرفصل تغييرات ناشي از عملکرد ،مربوط به هزينه تنزيل سود سپرده بانکي مي باشد.

1بازده میانگین سرمایهگذاری =
2بازده سرمایهگذاری پایان سال =
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3

3

)(1,433،333

)(14.33333333333

3
3

3
151،417،374
)(33،111،633،333

7،171،613

337،717،135،636

صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان سپهر آیندگان
گزارش عملکرد
 0ماهه منتهی به تاریخ  02خرداد ماه 2036
 -2اطالعات کلی صندوق:

-3-3

تاريخچه صندوق
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسام)كه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله محسوب مي شود ،در
تاريخ  3111/36/36تحت شماره  11511نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ
 11/36/33تحت شماره 33371نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است  .هدف از تشکيل اين
صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشکيل سبدي از دارايي هاي مالي و مديريت اين سبد است .با
توجه به پذيرش ريسك مورد قبول ،تالش مي شود بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه گذاران گرد .براي نيل
به اين هدف ،صندوق درسهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفته شده  ،اوراق مشاركت و گواهي سپرده بانکي قابل
معامله در بورس و فرابورس  ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و .....سرمايه گذاري مي نمايد .مدت فعاليت صندوق
ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود است .مركز اصلي صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد،
خيابان قباديان ،پالك ،11طبقه همکف واقع شده و صندوق داراي شعبه نمي باشد.

 -3-1اطالعرسانی
كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان مطابق با ماده 41اساسنامه در
تارنماي صندوق سرمايه گذاري به آدرس www.asaetf.comدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآيندگان (آسام)در سپرده هاي بانکي وكليه اوراق كه از اين به بعد صندوق ناميده
مي شود از اركان زير تشکيل شده است:
 1-3مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشکيل مي شود .دارندگان واحدهاي
سرمايه گذاري ممتاز به شرطي كه حداقل  4درصد از كل واحدهاي ممتاز را در اختيار داشته باشند ،از حق رأي در
مجمع برخوردارند .در تاريخ ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتازي كه داراي حق رأي بوده اند شامل
اشخاص زير است:
رديف

نام دارندگان واحد هاي ممتاز

تعداد واحد هاي ممتاز تحت تملك

درصد واحد هاي تحت تملك

3

مشاور سرمايهگذاري آرمان آتی

033.333

%03

1

شرکت تامین سرمايه سپهر

333,333

%33

1

شرکت مالی اعتباري کوثر

133.333

%13

5

شرکت کارگزاري سهم آشنا

133,333

%13
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 0ماهه منتهی به تاریخ  02خرداد ماه 2036
 1-1مدير صندوق ,شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتي (سهامي خاص) است كه در تاريخ  3171/31/35با شمارة
ثبت  117611نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است  .نشاني مدير عبارت است از خيابان
وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قباديان ،پالك ،11طبقه همکف تلفن313-76371171 :
 1-1متولی صندوق ,شركت سرمايه گذاري نيکي گستر(سهامي خاص)است كه در تاريخ 3113/31/33به شماره
ثبت 534736و شناسه ملي 33113461131نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني
متولي عبارت است از تهران شهرك غرب،بين بلوارهاي پاكنژاد و فرحزادي،پالك 153طبقه دوم.
 1-0بازار گردان صندوق ,بازارگردان صندوق شركت تامين سرمايه سپهر (سهامي خاص) است كه در
تاريخ3113/31/36با شماره ثبت  531111وشناسه ملي  33113737113نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران
به ثبت رسيده است .نشاني بازارگردان عبارت است از تهران بلوار آفريقا ،نبش آرش غربي ،پالك  ،331ساختمان سپهر
آفريقا ،طبقه پنجم.
 1-1حسابرس صندوق موسسه حسابرسي بيات رايان است كه در تاريخ  37/31/3147به شماره ثبت  3133نزد
مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست از تهران ،خيابان مطهري ،بين
كوه نور و درياي نور ،شماره .113

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت هاي مالي صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان سال مالي تهيه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -0-3سرمايهگذاريها
سرمايه گذاري در اوراق بهادار (شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و در
اندازه گيري هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در
صندوق هاي سرمايه گذاري " مصوب  3176/33/13هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري مي شود
-0-3-3سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي بورسی يا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسي
يا فرابورسي به خالص ارزش فروش منعکس مي شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم ،منهاي كارمزد معامالت و ماليات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعيين
قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري "مدير صندوق مي تواند در صورت وجود شواهد و ارائه
مستندات كافي ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداكثر  13درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را
مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
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-0-3-1سرمايه گذاري در اوراق مشارکت پذيرفته شده در بورس يا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشاركت در هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي گردد.
 -0-3-1سرمايه گذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی يا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غير بورسي در هر روز مطابق ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين مي شود.

 -0-1درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها
 -0-1-3سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام
شركت هاي سرمايه پذير شناسايي مي شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلي
محاسبه و در حساب ها منعکس مي گردد .براي محاسبه ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود
دريافتني با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف  7ماه ،با استفاده از نرخ
سود علي الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتي به عالوه  4درصد تنزيل مي شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده
و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور مي شود
 -0-1-1سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و گواهي هاي سپرده بانکي بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايي مي شود .همچنين سود سپرده بانکي به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علي الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و
گواهي هاي سپرده بانکي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا دريافت سود با همان
نرخ قبلي تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس ميشود.

 -0-1کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزينه

كارمزد مدير

شرح نحوة محاسبة هزينه
ساالنه  1درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار
( )33331از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملك صندوق و  33درصد از
مابهالتفاوت روزانهي سود عليالحساب دريافتني ناشي از سپرده گذاري در بانکها يا
مﺆسسات مالي و اعتباري نسبت به باالترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع سپرده
در زمان افتتاح سپرده *.

كارمزد متولي

ساالنه سه و نيم هزار ( )3/3314از متوسط روزانة ارزش خالص داراييهاي صندوق كه
حداقل 313و حداكثر  633ميليون ريال است*

كارمزد بازار گردان

ساالنه  3درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارايي هاي صندوق*

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  343ميليون ريال *

كارمزد تصفيه صندوق براي مدير

معادل يك در هزار ( )3/333خالص ارزش داراييهاي صندوق مي باشد*.
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*

كارمزد مدير و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايي هاي روز كاري قبل بر اساس قيمت هاي پاياني و

سود علي الحساب دريافتني سپرده هاي بانکي در روز قبل محاسبه مي شود .اشخاص ياد شده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق
دريافت نمي كنند.

0 / 001
** به منظور توزيع كارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
n  365

ضربدر خالص ارزش

داراييهاي صندوق در پايان روز قبل در حسابها ،ذخيره ميشود ،n .برابر است با 1يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  3/3درصد ارزش خالص داراييهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در
حسابهاي صندوق متوقف مي شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت داراييها ذخيرة ثبت شده
كفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه مييابد.

***هزينه هاي دسترسي به نرم افزار،تارنما،و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي هاي صندوق قابل
پرداخت است و توسط مدير در حساب هاي صندوق ثبت شده و به طور روزانه مستهلك يا ذخيره مي شود.
****در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد كاال كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شوند ،الزم است ماليات
بر ارزش افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و همزمان با مخارج ياد شده ،حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت
گردد.

 -0-0بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1ماده  45اساسنامه ،كارمزد مدير ،متولي ،بازارگردان هر سه ماه يك بار به ميزان  % 13قابل پرداخت
است .باقي مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعکس مي شود.

 -0-1مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالت دريافتي از بانك ها  ،موسسات مالي و اعتباري و خريد اقساطي سهام مخارج تأمين مالي را در
بر مي گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود.

 -0-6تعديالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد مي شود .براي
محاسبه قيمت صدور واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد پرداختي بابت تحصيل دارايي مالي به ارزش خريد دارايي هاي
مالي اضافه ميشود  .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالي صندوق سرمايه گذاري كسر مي گردد  .نظر به اينکه بر طبق ماده  34اساسنامه صندوق ارزش
روز داراييهاي صندوق برابر با قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنکه دارايي هاي صندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازه گيري و ارائه مي شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت
عنوان تعديالت ناشي از قيمت صدور و ابطال منعکس مي شود.
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 0ماهه منتهی به تاریخ  02خرداد ماه 2036
 -5ترکیب داراییهای:

تركيب داراييهاي صندوق به تفکيك صنعت در تاريخ  3116/31/13به شرح نمودار زير ميباشد:
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همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  ,114/,1/1,به شرح نمودار
زیر میباشد:
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 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماري قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق طي  1ماهه منتهي به 3116/31/13
به شرح نمودار زير ميباشد:

جدول فعالیت صندوق:
فعاليت هاي صندوق در  3114/33/33تا 3116/31/13
 NAVصدور در تاريخ 3116/33/33

313117

 NAVصدور در تاريخ 3116/31/13

313576

كل ارزش خالص داراييها در تاريخ 3116/31/13

331371731143357

تعداد كل واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در تاريخ 3116/31/13

731713613

تعداد كل واحدهاي صادر شده طي دوره

3

تعداد كل واحدهاي باطل شده طي دوره

3

بازده ميانگين سرمايهگذاري

%3.77

بازده سرمايهگذاري پايان سال

%3.71
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