گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 6921

با سالم؛
به پیوست گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری مشترک سبحان مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ
 2921/29/92که در اجرای مفاد بند  7ماده  45اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارک و اطالعات موجود
در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.
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 -1اطالعات کلی صندوق:

-6-6

تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان که صندوق سرمایهگذاری در سهام و اندازه کوچک محسوب می شود ،در تاریخ
 2929/19/17تحت شماره  92249نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان تهران و در تاریخ 2929/19/11
تحت شماره  22252نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمع آوری
سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد
قبول ،تالش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق درسهام و حق
تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ،اوراق مشارکت ،اوراق صکوک ،اوراق
بهادار رهنی و گواهی سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )4اساسنامه سه سال
است .مرکز اصلی صندوق در تهران،خیابان ولیعصر ،باالتر از میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک 99واقع شده و صندوق دارای
شعبه نمی باشد.

 -6-9اطالعرسانی
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان مطابق با ماده 49اساسنامه در تارنمای
صندوق سرمایه گذاری به آدرس  www.sobhanfund.comدرج گردیده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
ارکان صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان به شرح زیر میباشد:
 -9-6مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل می شود .دارندگان واحدهای
سرمایه گذاری ممتاز به شرطی که حداقل  4درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأی در
مجمع برخوردارند .در تاریخ خالص داراییها دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده اند
شامل اشخاص زیر است:
ردیف

نام دارندگان واحد های ممتاز

تعداد واحد های ممتاز تحت

درصد واحد های تحت تملك

تملك

2

شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)

221

22

9

علی اسالمی بیدکلی

21

2

 9-9مدیر صندوق ،شرکت مشاورسرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ  2922/29/15با شمارة
ثبت  927199نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است  .نشانی مدیر عبارت است از
تهران،خیابان ولیعصر ،باالتر از میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک  99تلفن192-21129972 :
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 9-9متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاری تامین سرمایه نوین است که در تاریخ 2922/29/99به شماره ثبت
 922429نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهرانبلوار آفریقا،
خیابان گلآذین ،پالک 99طبقه غربی 9تلفن9-99191941:
 9-9حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی شاخص اندیشان است که درتاریخ 2929/15/92به شماره ثبت24411نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست ازتهران  ،نفت شمالی ،پالک 92
واحدهای  ، 99تلفن192-99215911-99215222:

مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزشهای جاری در پایان سال مالی تهیه شده است.
 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -4-6سرمایهگذاریها
سرمایه گذاری 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 "نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در
صندوق های سرمایه گذاری " مصوب  2921/22/91هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.
-4-6-6سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی  :سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی
یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعیین
قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری "مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و
ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  91درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده
را مبنای محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
-4-6-9سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.
 -4-6-9سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن  ،تعیین می شود.

 -4-9درآمد حاصل از سرمایهگذاریها
 -4-9-6سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی
محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد .برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود
دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف  2ماه ،با استفاده از نرخ
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سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  4درصد تنزیل می شود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده
و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.
 -4-9-9سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمین شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه
گذاری شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علی الحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سپرده و
گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان
نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس میشود.

 -4-9کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب ها ثبت می
شود.
عنوان هزینه
هزینه های تاسیس

شرح نحوة محاسبة هزینه
معادل شش در هزار ( )30331از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف  93میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع
صندوق.
ساﻻنه  9درصد از ارزش روزانه سهام و حﻖ تقدم تحت تملك صندوق بعالوه3/339از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمد ثابت

کارمزد مدیر

تحت تملك صندوق و ساﻻنه  9درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری.

کارمزد متولی

ساﻻنه پنﺞ در هزار ( )3/339از متوسط روزانة ارزش خالص داراییهای صندوق وحداقل 03میلیون ریال و حداکثر  633میلیون ریال*

حﻖالزحمة حسابرس

ساﻻنه مبلﻎ ثابت  83میلیون ریال

حﻖالزحمةوکارمزدتصفیه صندوق

معادل سه در هزار ( )3/339خالص ارزش روز داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه می باشد**.

حﻖ پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلﻎ تعیین شده توسط کانون های مذکور  ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبﻖ مقررات اجباری باشد یا عضویت به
تصویب مجمع صندوق برسد.مجموع هزینه های حﻖ پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر  93میلیون ریال است.

هزینه های دسترسی به نرم افزار،

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن ها ساﻻنه تا سقف  933میلیون ریال با

تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

* کا رمزد مدیر و ضامن روزانه براساس ارزش سهام  ،حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی الحساب دریافتنی
سپرده های بانکی در روز قبل وکارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی های روز کاری قبل محاسبه می شود.اشخاص یاد
شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی کنند.

0 / 003
**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر
n  365

ضربدر خالص ارزش

داراییهای صندوق در پایان روز قبل در حسابها ،ذخیره میشود ،n .برابر است با  4یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخیرة صندوق به  1/19درصد ارزش خالص داراییهای صندوق با نرخهای روز قبل رسید ،محاسبة ذخیرة تصفیه و ثبت آن در
حسابهای صندوق متوقف می شود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد شده در اثر افزایش قیمت داراییها ذخیرة ثبت شده
کفایت نکند ،امر ذخیرهسازی به شرح یاد شده ادامه مییابد.
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 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  9ماده  49اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار به میزان  % 21قابل پرداخت
است .باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

 -4-9مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک ها  ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در
بر می گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود.

 -4-1تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبة قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ایجاد می شود .برای
محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی های
مالی اضافه میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت
فروش داراییهای مالی صندوق سرمایه گذاری کسر می گردد .نظر به اینکه بر طبق ماده  24اساسنامه صندوق ارزش
روز داراییهای صندوق برابر با قیمت ابطال واحد های سرمایه گذاری است ،به دلیل آنکه دارایی های صندوق در
ترازنامه به ارزش روز اندازه گیری و ارائه می شود لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری تحت
عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می شود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 6921

 -5همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  1326/12/22به شرح
نمودار زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 6921

همچنین ترکیب داراییهای صندوق به تفکیک صنعت در تاریخ  1326/12/22به شرح نمودار زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 6921

 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماری قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوق سال مالی منتهی به  2921/29/92به
شرح نمودار زیر میباشد:

11

صندوق سرمایهگذاری مشترک سبحان
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 6921

جدول فعالیت صندوق:
فعالیت های صندوق از  2921/12/12تا 2921/29/92
 NAVصدور در تاریخ 21/12/12

2،929،712

 NAVصدور در تاریخ 21/29/92

2،251،521

کل ارزش خالص دارایی ها در تاریخ 21/29/92

19،429،291،192

تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در تاریخ21/29/92

95،725

تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره

97،754

تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره

)(52،179

بازده میانگین سرمایه گذاری

917292%

بازده سرمایهگذاری پایان دوره

927419%
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