صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا

گزارش عملکرد
دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر ماه9398

صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان سپهر آشنا
گزارش عملکرد
گزارش میان دوره ای
دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر ماه9398
مجمع صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
باسالم؛

به پيوست گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا مربوط به دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر
ماه  8391كه 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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 9ماهه منتهی به 1398/09/30

یادداشت

درآمدها:

 9ماهه منتهی به

سال 1397

1397/09/30

ريال

ريال

ريال
سود فروش اوراق بهادار

15

37,072,807,908

29,816,055,981

40,979,164,307

سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار

16

27,034,866,620

12,966,644,842

18,405,963,818

سود سهام

17

5,954,790,668

6,509,380,038

6,663,880,615

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب

18

7,579,667,771

3,886,066,708

6,430,174,021

ساير دارايی ها

19

515,695,374

1,348,594,162

1,430,195,759

78,157,828,341

54,526,741,731

73,909,378,520

20

)(3,697,480,400

)(2,474,352,824

)(3,425,539,645

21

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزينه كارمزد اركان
ساير هزينه ها
جمع هزينه ها
سود خالص

)(527,484,569

)(516,289,986

)(742,539,361

)(4,224,964,969

)(2,990,642,810

)(4,168,079,006

73,932,863,372

51,536,098,921

69,741,299,514

بازده ميانگين سرمايه گذاري1

41/74%

60/02%

52.75%

بازده سرمايه گذاري پايان دوره2

37/96%

73/029%

93.84%
صورت گردش خالص دارایی ها
 9ماهه منتهی به 1397/09/30

 9ماهه منتهی به 1398/09/30

یادداشت

تعداد واحد سرمايه گذاري

ريال

تعداد واحد سرمايه گذاري

سال 1397
تعداد واحد سرمايه

ريال

گذاري

ريال

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

5,282,630

158,347,684,869

5,982,630

101,828,585,355

5,982,630

101,828,585,355

واحدهاي سرمايه گذاري ابطال شده طی دوره

)( 900,000

)( 9,000,000,000

)( 700,000

)( 7,000,000,000

)( 700,000

)( 7,000,000,000

-

73,932,863,372

-

51,536,098,921

-

69,741,299,514

-

)( 28,538,200,000

-

)( 6,222,200,000

-

)( 6,222,200,000

4,382,630

194,742,348,241

5,282,630

140,142,484,276

5,282,630

158,347,684,869

سود خالص
22

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

سود خالص
 :1بازده میانگین سرمایه گذاری=
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

سود (زیان) خالص  ±تعدیالت
 :2بازده سرمایه گذاری پایان سال =
خالص دارایی های پایان دوره

یاداشت های توضیحی همراه ،جزء الینفک صورت های مالی است.
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 -1اطالعات کلی صندوق:

-9-9

تاریخچه صندوق

صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآشنا (آسام)كه صندوق سرمايه گذاري قابل معامله محسوب می شود ،در تاريخ
 8392/00/00تحت شماره  32539نزد مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در تاريخ
 92/00/80تحت شماره  88872نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است  .هدف از تشکيل اين
صندوق ،جمع آوري سرمايه از سرمايه گذاران و تشکيل سبدي از دارايی هاي مالی و مديريت اين سبد است .با
توجه به پذيرش ريسك مورد قبول ،تالش می شود بيشترين بازدهی ممکن نصيب سرمايه گذاران گرد .براي نيل
به اين هدف ،صندوق درسهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفته شده  ،اوراق مشاركت و گواهی سپرده بانکی قابل
معامله در بورس و فرابورس  ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و .....سرمايه گذاري می نمايد .مدت فعاليت صندوق
ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود است .مركز اصلی صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،نرسيده به پارك ساعی برج
نگين ساعی طبقه  88واحد 8801واقع شده و صندوق داراي شعبه نمی باشد.

 -9-9اطالعرسانی
كليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا مطابق با ماده 43اساسنامه در تارنماي
صندوق سرمايه گذاري به آدرس www.asaetf.comدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهرآشنا (آسام)در سپرده هاي بانکی وكليه اوراق كه از اين به بعد صندوق ناميده می
شود از اركان زير تشکيل شده است:
 9-9مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشکيل می شود .دارندگان واحدهاي
سرمايه گذاري ممتاز به شرطی 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:
ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

تعداد واحد های ممتاز تحت تملک

درصد واحد های تحت تملک

8

مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

1000000

%10

2

شرکت تامین سرمایه سپهر

900،000

%90

5

شرکت کارگزاری سهم آشنا

900،000

%90
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 9-9مدیر صندوق ،شركت مشاورسرمايه گذاري آرمان آتی (سهامی خاص) است كه در تاريخ  8319/82/85با شمارة
ثبت  397032نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است  .نشانی مدير عبارت است از خيابان
وليعصر ،نرسيده به پارك ساعی برج سرو ساعی طبقه  87واحد  8704تلفن028-98000710 :
 9-3متولی صندوق ،شركت سرمايه گذاري نيکی گستر(سهامی خاص)است كه در تاريخ 8390/03/88به شماره
ثبت 504700و شناسه ملی 80320403209نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی
متولی عبارت است از تهران شهرك غرب،بين بلوارهاي پاكنژاد و فرحزادي،پالك 250طبقه دوم.
 9-4بازارگردان صندوق ،بازارگردان صندوق شركت تامين سرمايه سپهر (سهامی خاص) است كه در
تاريخ8390/09/00با شماره ثبت  589292وشناسه ملی  80320701990نزد مرجع ثبت شركت هاي شهرستان تهران
به ثبت رسيده است .نشانی بازارگردان عبارت است از تهران بلوار آفريقا ،نبش آرش غربی ،پالك  ،883ساختمان سپهر
آفريقا ،طبقه پنجم.
 9-5حسابرس صندوق موسسه حسابرسی بيات رايان است كه در تاريخ  8347/02/07به شماره ثبت  8980نزد
مرجع ثبت شركتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خيابان مطهري ،بين
كوه نور و درياي نور ،شماره .238

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

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -4-9سرمایهگذاریها
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  8310/88/30هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري می شود
-4-9-9سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شركت هاي بورسی
يا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می 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 می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه
مستندات كافی ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداكثر  20درصد افزايش يا كاهش دهد و قيمت تعديل شده را
مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
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-4-9-9سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشاركت در هر روز با كسر كارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -4-9-3سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشاركت غير بورسی در هر روز مطابق ساز و كار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين می شود.

 -4-9درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 -4-9-9سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شركتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام
شركت هاي سرمايه پذير شناسايی می شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلی
محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود
دريافتنی با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شركت سرمايه پذير و حداكثر ظرف  1ماه ،با استفاده از نرخ
سود علی الحساب ساالنه آخرين اوراق مشاركت دولتی به عالوه  4درصد تنزيل می شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده
و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور می شود
 -4-9-9سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علی الحساب ،سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايی می شود .همچنين سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به كمترين مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علی الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب ،سپرده و
گواهی هاي سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دريافت سود با همان
نرخ قبلی تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس ميشود.

 -4-3کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزینه

كارمزد مدير

شرح نحوة محاسبة هزینه
ساالنه  2درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملك صندوق بعالوه سه در هزار
( )00003از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت تحت تملك صندوق بند 3-2-2
اميدنامه و ساالنه  2درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا ميزان
مجاز سرمايه گذاري

كارمزد متولی

ساالنه سه و نيم هزار ( )0/0034از متوسط روزانة ارزش خالص دارايیهاي صندوق كه
حداقل 830و حداكثر  000ميليون ريال است*

كارمزد بازار گردان

ساالنه  8درصد متوسط روزانه ارزش خالص دارايی هاي صندوق*

حقالزحمة حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  840ميليون ريال *

كارمزد تصفيه صندوق براي مدير

معادل يك در هزار ( )0/008خالص ارزش دارايیهاي صندوق می باشد*.
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*

كارمز د مدير و بازارگردان روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايی هاي روز كاري قبل بر اساس قيمت هاي پايانی و

سود علی الحساب دريافتنی سپرده هاي بانکی در روز قبل محاسبه می شود .اشخاص ياد شده كارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق
دريافت نمی كنند.

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

ضربدر خالص ارزش

دارايیهاي صندوق در پايان روز قبل در حسابها ،ذخيره میشود ،n .برابر است با 3يا طول عمر صندوق به سال هر كدام كمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  0/8درصد ارزش خالص دارايیهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت آن در
حسابهاي صندوق متوقف می شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايیها ذخيرة ثبت شده
كفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه میيابد.

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

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  45اساسنامه ،كارمزد مدير ،متولی ،بازارگردان هر سه ماه يك بار به ميزان  % 90قابل پرداخت
است .باقی مانده كارمزد اركان به عنوان تعهد صندوق به اركان در حساب ها منعکس می شود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و كارمزد تسهيالت دريافتی از بانك ها  ،موسسات مالی و اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تأمين مالی را در
بر می گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می شود.

 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد می شود .براي
محاسبه قيمت صدور واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد پرداختی بابت تحصيل دارايی مالی به ارزش خريد دارايی هاي
مالی اضافه ميشود  .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري كارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالی صندوق سرمايه گذاري كسر می گردد  .نظر به اينکه بر طبق ماده  84اساسنامه صندوق ارزش
روز داراييهاي صندوق برابر با قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنکه دارايی هاي صندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازه گيري و ارائه می شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت
عنوان تعديالت ناشی از قيمت صدور و ابطال منعکس می شود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان سپهر آشنا
گزارش عملکرد
گزارش میان دوره ای
دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر ماه9398

 -5ترکیب داراییهای:

تركيب دارايیهاي صندوق به تفکيك صنعت در تاريخ  8391/09/30به شرح نمودار زير میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان سپهر آشنا
گزارش عملکرد
گزارش میان دوره ای
دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر ماه9398

همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  9398/09/30به شرح نمودار
زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری مشترک آرمان سپهر آشنا
گزارش عملکرد
گزارش میان دوره ای
دوره مالی  9ماهه منتهی به  30آذر ماه9398

 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماري قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق طی سال مالی منتهی به
 8391/09/30به شرح نمودار زير میباشد:

جدول فعالیت صندوق:
فعاليت هاي صندوق در  8391/08/08تا 8391/09/30
 NAVصدور در تاريخ 8391/08/08

300804

 NAVصدور در تاريخ 8391/09/30

550534

كل ارزش خالص دارايیها در تاريخ 8391/09/30

895.752.351.258

تعداد كل واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در تاريخ 8391/09/30

5.312.030

تعداد كل واحدهاي صادر شده طی دوره

-

تعداد كل واحدهاي باطل شده طی دوره

-

بازده ميانگين سرمايهگذاري

58/75%

بازده سرمايهگذاري پايان سال

37/90%
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