صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ  92اسفند ماه9327

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه 7921

مجمع عمومی عادی صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا
با احترام

بهپیوست صورتهای مالی تلفیقی گروه به همراه صورتهای مالی صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا برای سال
مالی منتهی به  92اسفند ماه  7921تقدیم میشود .اجزای تشكیل دهنده صورتهای مالی به شرح زیر است:
شماره صفحه
الف  -صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:

• ترازنامه تلفیقی

9

• صورت سود و زیان تلفیقی

9

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی
• صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

4

ب  -صورتهای مالی اساسی صندوق سرمایهگذاری آرمان پرند مپنا:

• ترازنامه

5

• صورت سود و زیان

6

گردش حساب سود (زیان) انباشته
• صورت جریان وجوه نقد

1

پ  -یادداشتهای توضیحی:

• تاریخچه فعالیت و ارکان صندوق

8-71

• اهم رویههای حسابداری

71-75

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

76-94

صورتهای مالی تلفیقی گروه و صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا براساس استانداردهای حسابداری و ضوابط مندرج در اساسنامه و امیدنامه
صندوق تهیه شده و در تاریخ  7921/17 /97به تأیید هیأت مدیره صندوق رسیده است.
نماینده اشخاص حقوقی

سمت

اعضای هیأت مدیره

خلیلی بهبهانی

رئیس هیأت مدیره

تولید برق عسلویه مپنا

سیدعلی بنی هاشمی

نایب رئیس هیأت مدیره

شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

علی اسالمی بیدکلی

عضو هیأت مدیره

مسعود بحرانی

عضو هیأت مدیره

عزیزاله حاجی ولئی

عضو هیأت مدیره

شرکت گروه مپنا

شرکت تولید برق توس مپنا

شرکت تولید برق سنندج

1

امضاء

صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
ترازنامه
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397

دارايی ها

يادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

دارايی هاي جاري

بدهی ها وحقوق صاحبان سهام

يادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

بدهی هاي جاري

موجودي نقد

5

6,461,548,812

16,364,526,825

پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

8

13,491,691,496

8,242,400,569

دريافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

6

1,019,445,561,289

1,020,480,439,739

مالیات پرداختنی

9

-

-

1,025,907,110,101

1,036,844,966,564

جمع بدهی هاي جاري

13,491,691,496

8,242,400,569

جمع دارائیهاي جاري
دارايی هاي غير جاري
سرمايهگذاري هاي بلند مدت

حقوق صاحبان سهام
8,872,405,753,739

8,872,405,753,739

سرمايه

10

9,219,504,257,000

9,219,504,257,000

جمع دارايی هاي غیر جاري

8,872,405,753,739

8,872,405,753,739

اندوخته قانونی

11

-

-

7

سود (زيان) انباشته

665,316,915,344

681,504,062,734

جمع حقوق صاحبان سهام

9,884,821,172,344

9,901,008,319,734

جمع دارايی ها

9,898,312,863,840

9,909,250,720,303

جمع بدهی هاو حقوق صاحبان سهام

9,898,312,863,840

9,909,250,720,303

يادداشت هاي توضيحی  ،بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است .
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صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
صورت سود و زيان
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397

سال مالی منتهی به

سال مالی منتهی به

1397/12/29

1396/12/29

يادداشت

ريال
هزينه هاي فروش  ،اداري وعمومی
ساير اقالم عملیاتی

12
13

ريال

ريال

)(19,925,350,835

)(17,296,683,575
1,109,536,185

زيان خالص

9,733,579,451
)(16,187,147,390

)(10,191,771,384

)(16,187,147,390

)(10,191,771,384

گردش حساب سود (زيان) انباشته
)(16,187,147,390

زيان خالص
تعديالت ناشی از صدور واحدهاي سرمايه گذاري
اندوخته قانونی

14
11

)(10,191,771,384

681,504,062,734

ياداشت هاي توضيحی  ،بخش جدايی ناپذير صورت هاي مالی است .

3

691,695,834,118

-

-

665,316,915,344

681,504,062,734

صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
صورت جريان وجوه نقد
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397
سال مالی منتهی به
1397/12/29

یادداشت

ریال

ریال
فعالیت هاي عملیاتی:
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

)(9,902,978,013

15

فعالیت هاي سرمايه گذاري:
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری های بلند مدت

-

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

-

جريان خالص خروج وجه نقد قبل از فعالیت هاي تأمین مالی

)(9,902,978,013

خالص افزایش (کاهش)در وجه نقد

)(9,902,978,013

مانده وجه نقد درآغاز سال

16,364,526,825

مانده وجه نقد درپايان سال

6,461,548,812

یاداشت های توضیحی  ،بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

4

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (سهامي خاص)
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي تلفيقي
سال مالي منتهي به  92اسفند ماه 7921

 – 7اطالعات کلي صندوق
 – 7-7تاریخچه و هدف صندوق

 -9-7اطالع رساني
کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا در تارنمای صندوق سرمایه
گذاری به آدرس  apmprojectfund.comدرج گردیده است.
 -9-7تعداد کارکنان
در طي سال مالي ،بهره برداری از نيروگاه برق پرند مپنا (شرکت پروژه) تماما به پيمانکار (شرکت بهره برداری
و تعميراتي مپنا) واگذار شده است و صرفا  4نفر نيروی انساني بابت خدمات پشتيباني و اداری تامين شده
است.
امور اجرایي صندوق (شرکت اصلي) توسط مدیر صندوق انجام ميشود .لذا صندوق فاقد کارکنان تحت
استخدام است.
 -9ارکان صندوق
 -7-9مجمع صندوق
مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری که حداقل یک درصد واحدهای
سرمایه گذاری نزد سرمایهگذاران را در تملک دارند تشکيل ميگردد .در تاریخ مجمع خالص دارائيها
موسسان صندوق عبارتند از:
ردیف
7
9

نام موسسين

تعداد واحد های

درصد واحد های

تحت تملک

تحت تملک

710111

-

8021709910211

%2105

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان
آتي
شرکت گروه مپنا
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صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (سهامي خاص)
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي تلفيقي
سال مالي منتهي به  92اسفند ماه 7921

 -9-9مدیر صندوق
مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتي (سهامي خاص) است که در تاریخ  7982/79/74با
شمارة ثبت  921199نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني مدیر عبارت
است از خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قبادیان ،پالک ،99طبقه همکف

تلفن:

197-81119912
 -9-9متولي صندوق
متولي صندوق شرکت تامين سرمایه تمدن (سهامي خاص) است که در تاریخ  7921/79/97به شماره
ثبت 499558و شناسه ملي  71991147111نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده
است .نشاني متولي عبارت است از تهران ،ميدان آرژانتين ،بلوار بيهقي ،خيابان چهاردهم غربي ،پالک،1
تلفن197-88717124
 -4-9حسابرس صندوق
حسابرس صندوق موسسه حسابرسي هوشيار مميز است که درتاریخ  7918/19/18به شماره ثبت 77197نزد
مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست از تهران  ،ونک،
خيابان شهيد برادران شریفي ،خيابان گاندی شمالي ،پالک  ،8طبقه پنجم ،واحد  ،72تلفن197-88912878 :
 -5-9بازار گردان و متعهد پذیره نویسي
بازارگردان و متعهد پذیره نویس صندوق شرکت تأمين سرمایه امين است که درتاریخ  7981/71/71به شماره
ثبت 975189نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني بازارگردان و متعهد
پذیرهنویس عبارتست ازتهران  ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قبادیان ،پالک ،57تلفن:
197-88188512

2

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (سهامي خاص)
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي تلفيقي
سال مالي منتهي به  92اسفند ماه 7921

 -1-9ناظر فني صندوق
ناظر فني صندوق شرکت مهندسي مسينان است که درتاریخ  7987/79/11به شماره ثبت722111نزد مرجع
ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني ناظر فني عبارتست از تهران  ،خيابان شيخ
بهایي شمالي ،خيابان یازدهم ،خيابان صابری ،خيابان پانزدهم (نوری) پالک  ،77تلفن197-88179111 :
 -1-9هيات مدیره صندوق
هيئت مدیره صندوق متشکل از  5عضو شامل مدیر صندوق و چهار شخص حقيقي یا حقوقي به انتخاب
مجمع صندوق است .مدیر صندوق و هر یک از اشخاص حقوقي منتخب به عنوان عضو هيئت مدیره باید
ظرف  91روز پس از انتخاب ،نماینده خود را برای حضور در جلسات هيئت مدیره معرفي نموده و نزد سازمان
ثبت نماید.
 -9اهم رویه های حسابداری
 -7-9مباني تهيه صورت های مالي
نظر به عدم تصویب و تدوین چارچوب و ضوابط تهيه صورتهای مالي صندوقهای پروژه توسط سازمان
بورس و اوراق بهادار و همچنين الزام به تهيه صورتهای مالي تلفيقي با شرکت پروژه ،صورتهای مالي
صندوق بر اساس استانداردها ی حسابداری و ضوابط مندرج در اساسنامه و اميدنامه صندوق و بر مبنای بهای
تمامشده تاریخي تهيه و در موارد مقتضي از ارزشهای جاری نيز استفاده شده است.
 -9-9مباني تلفيق
 –7-9-9صورتهای مالي تلفيقي حاصل تجميع اقالم صورتهای مالي صندوق سرمایه گذاری آرمان پرند
مپنا و تنها شرکت فرعي مشمول تلفيق آن شرکت پروژه توليد برق پرند مپنا (سهامي خاص) (شرکت پروژه)
پس از حذف معامالت و مانده حسابهای درونگروهي و سود و زیان تحقق نيافته ناشي از معامالت فيمابين
است.
 –9-9-9در مورد شرکت فرعي تحصيل شده طي دوره ،نتایج عمليات آنها از تاریخي که کنترل آن بهطور
مؤثر به شرکت اصلي منتقل ميشود و در مورد شرکت فرعي واگذارشده  ،نتایج عمليات آن تا زمان واگذاری،
در صورت سود و زیان تلفيقي منظور ميگردد.
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صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (سهامي خاص)
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي تلفيقي
سال مالي منتهي به  92اسفند ماه 7921

 -9-9-9صورتهای مالي تلفيقي با استفاده از رویههای حسابداری یکسان در مورد معامالت و سایر
رویدادهای مشابهي که تحت شرایط یکسان رخ دادهاند ،تهيه ميشود.
 –9-9سرمایهگذاریها
شرکت اصلي

تلفيق گروه
اندازهگيری :
سرمایهگذاریهای بلندمدت :

بهای تمامشده به کسر کاهش ارزش

سرمایهگذاری در شرکتهای فرعي

مشمول تلفيق

سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت

بهای تمامشده به کسر کاهش ارزش بهای تمامشده به کسر کاهش ارزش

انباشته هریک از سرمایهگذاری
انباشته هریک از سرمایهگذاریها

انباشته هریک از سرمایهگذاری

سرمایهگذاریهای جاری :
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

هر روز با کسر کارمزد فروش از قيمت هر روز با کسر کارمزد فروش از قيمت
بازار آنها محاسبه مي گردد.

بازار آنها محاسبه مي گردد.

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و خالص ارزش فروش اوراق مشارکت خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غير
گواهي سپرده بانکي غير بورسي یا غير بورسي در هر روز مطابق ساز و بورسي در هر روز مطابق ساز و کار
غير فرابورسي

کار بازخرید آنها توسط ضامن  ،تعيين بازخرید آنها توسط ضامن  ،تعيين مي
شود.

مي شود.
شناخت درآمد :
سرمایهگذاری در شرکتهای فرعي مشمول تلفيق

در زمان تصویب سود توسط مجمع

مشمول تلفيق

عمومي صاحبان سهام شرکت سرمایه
پذیر(تا تاریخ تصویب صورتهای مالي)

سایرسرررمایهگررذاریهررای جرراری و
بلندمدت در سهام شرکت ها
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

درزمان تصویب سود توسط مجمع در زمان تصویب سود توسط مجمع
عمومي

سهام

صاحبان

شرکت عمومي

صاحبان

سهام

سرمایهپذیر(تا تاریخ ترازنامه)

سرمایهپذیر (تا تاریخ ترازنامه)

در زمان تحقق سود تضمين شده

در زمان تحقق سود تضمين شده

شرکت

 -4-9سرقفلي
حسابدارى ترکيب واحدهاى تجارى از نوع تحصيل براساس روش خرید انجام ميشود .مازاد بهاى تمامشده
تحصيل سرمایهگذاری در شرکتهاى فرعى مشمول تلفيق و شرکتهاى وابسته مشمول اعمال روش ارزش
ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش منصفانه خالص دارایيهاى قابل تشخيص آنها در زمان تحصيل به عنوان
سرقفلى شناسایى و طى  91سال به روش خط مستقيم مستهلک ميشود.
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صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا (سهامي خاص)
یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي تلفيقي
سال مالي منتهي به  92اسفند ماه 7921

هرگونه مازاد بهای تمام شده تحصيل واحد های فرعي بر خالص ارزش منصفانه دارایي های آن به نسبت
ارزش منصفانه بين دارایي های غير پولي شرکت فرعي سرشکن شده است.
 -5-9دارایيهای نامشهود
 -7-5-9دارایيهای نامشهود ،بر مبناى بهاى تمامشده اندازهگيری و در حسابها ثبت مىشود .مخارجي از
قبيل مخارج معرفي یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبليغات ،مخارج انجام فعاليت تجاری در یک
محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان ،و مخارج اداری ،عمومي و فروش
در بهای تمامشده دارایي نامشهود منظور نمي شود .شناسایي مخارج در مبلغ دفتری یک دارایي نامشهود،
هنگامي که دارایي آماده بهرهبرداری است ،متوقف مي شود .بنابراین ،مخارج تحمل شده برای استفاده یا
بهکارگيری مجدد یک دارایي نامشهود ،در مبلغ دفتری آن منظور نميشود.
 -9-5-9استهالک دارایيهای نامشهود با عمر مفيد معين ،با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتي
مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه ميشود:
نوع دارایي

نرخ استهالک

نرمافزارهای رایانهای  9ساله

روش استهالک
خط مستقيم

 -1-9دارایيهاى ثابت مشهود
 -7-1-9دارایيهاى ثابت مشهود ،بر مبناى بهاى تمام شده اندازهگيری ميشود .مخارج بعدی مرتبط با
دارایيهاى ثابت مشهود که موجب بهبود وضعيت دارایي در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابيشده اوليه
آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایي شود ،به مبلغ دفتری دارایي اضافه و طي عمر
مفيد باقيمانده دارایيهای مربوط مستهلک ميشود .مخارج روزمره تعمير و نگهداری دارایيها که بهمنظور
حفظ وضعيت دارایي در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابيشده اوليه دارایي انجام ميشود ،در زمان وقوع
به عنوان هزینه شناسایي ميگردد.
 -9-1-9استهالک دارایيهاى ثابت مشهود ،مشتمل بر دارایيهای ناشي از اجاره سرمایهای ،با توجه به
الگوی مصرف منافع اقتصادی آتي مورد انتظار (شامل عمر مفيد برآوردى) دارایيهاى مربوط و بر اساس
نرخها و روشهاى زیر و درنظر گرفتن ماده  742قانون ماليات های مستقيم اصالحي مصوب 7924/14/97
(بخش ب صنعت برق گروه  )97و اصالحيه بعدی محاسبه مي شود:
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دارایي

نرخ استهالک

روش استهالک

ساختمان ها

 95ساله

خط مستقيم

تجهيزات نيروگاه

 91ساله

خط مستقيم

وسایل نقليه

 1ساله

خط مستقيم

اثاثه و منصوبات

 9و  71ساله

خط مستقيم

 -9-1-9براى دارایيهاى ثابتى که طى ماه تحصيل ميشود و مورد بهرهبردارى قرار مىگيرد ،استهالک از
اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور ميشود .در مواردى که هر یک از دارایيهاى استهالکپذیر پس از
آمادگى جهت بهرهبردارى به علت تعطيلي کار یا علل دیگر برای مدت حداقل 1ماه مورد استفاده قرار نگيرد،
ميزان استهالک آن براى مدت یاد شده معادل  91درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست.
 -1-9درآمد عملياتي
صورت حسابهای فروش برق شرکت پروژه پس از تایيد توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران صادر و
درآمد مربوطه شناسایي مي شود .همچنين فروش برق در بورس انرژی براساس پيشنهاد نرخ فروش از سوی
شرکت پروژه و پس از دریافت مستندات فروش از سوی کارگزاری در حسابها ثبت ميشود.
 -8-9مخارج تأمين مالى
مخارج تأمين مالى در دوره وقوع بهعنوان هزینه شناسایى ميشود بهاستثنای مخارجى که مستقيماً قابل
انتساب به تحصيل «دارایيهاى واجد شرایط» است.
 -2-9تسعير ارز
اقالم پولي رسمي ارزی با نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و اقالم غيرپولي که به بهای تمام شده تاریخي بر حسب
ارز ثبت شده است ،با نرخ رسمي ارز در تاریخ انجام معامله ،تسعير ميشود .تفاوتهای ناشي از تسویه یا
تسعير اقالم پولي ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور ميشود:
الف) تفاوتهای تسعير بدهيهای ارزی مربوط به "دارایيهای واجد شرایط" ،به بهای تمام شده دارایي منظور
ميشود.
ب) در سایر موارد ،بهعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایي و در صورت سود و زیان گزارش ميشود.
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 -71-9محاسبه کارمزد ارکان صندوق
شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
مجموع موارد زیر:

 در ابتدای هر دوره سه ماهه محاسبه کارمزد ،معادل هشت در هزار ( )10118حجم پذیرهنویسيکارمزد مدیر

در مرحله اول؛
 و ساالنه مبلغ ثابت  7،111ميليون ریال؛ -سقف کارمزد مدیر در طول عمر صندوق  910111ميليون ریال است.

کارمزد متولي

ساالنه مبلغ ثابت  70111ميليون ریال*
یک درصد قيمت پذیرهنویسي واحدهای سرمایهگذاری عرضه شده تا دو سال از تاریخ عرضه اوليه

کارمزد بازار گردان

واحدهای صندوق متناسب با حجم و دوره زماني از زمان پذیرهنویس واحدها*
پنج در هزار ( )10115از قيمت پذیرهنویسي واحدهای سرمایهگذاری عرضه شده در دوره

کارمزد متعهد

پذیرهنویسي اوليه،

پذیرهنویس

پنج در هزار ( )10115از قيمت پذیرهنویسي واحدهای سرمایهگذاری عرضه شده در هر مرحله از
افزایش سرمایه.

کارمزد ناظرفني

 90511ميليون ریال در طول عمر باقيمانده تا بهرهبرداری کامل پروژه.
ساالنه مبلغ ثابت  991ميليون ریال برای اظهارنظر راجع به گزارشهای دورهای صندوق و صورتهای

حقالزحمة حسابرس

مالي تلفيقي صندوق*

کارمزد تصفيه

برای هر دوره مالي معادل یک در ده هزار ( )101117هزینههای اجرای پروژه در آن دوره حداکثر تا

صندوق برای مدیر

سقف  211ميليون ریال*.

حق حضور و پاداش
حقالزحمه اعضای

به تصویب مجمع صندوق ماهانه مبلغ  901110111ریال جهت هر عضو هيئت مدیره

هيئت مدیره
حقالزحمه ارزیابي
دارایيهای صندوق و
شرکت پروژه توسط

بر اساس تصویب هيئت مدیره تا سقف کارمزد تعيين شده در مقررات مربوطه

کارشناسان
هزینه تأسيس

حداکثر تا مبلغ  70511ميليون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

هزینههای دسترسي
به نرمافزار ،تارنما و

هزینه دسترسي به نرمافزار صندوق ،نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتيباني آنها ساالنه

خدمات پشتيباني

تا سقف  451ميليون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

آنها
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* کارمزد مدیر و متولي روزانه براساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایي های روز کاری قبل بر
اساس قيمتهای پایاني و سود علي الحساب دریافتني سپرده های بانکي در روز قبل محاسبه مي شود.
اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعاليت صندوق دریافت نميکنند .در دوران تصفيه مدیر صرفاً
کارمزد تصفيه را دریافت ميکند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفيه بين تمام سرمایهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر سه هزارم
تقسيم بر Nضرب در  915ضرب در خالص ارزش دارایيهای صندوق در پایان روز قبل در حسابها ذخيره
ميشود ،N .برابر است با 5یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  109درصد ارزش خالص دارایيهای صندوق با نرخهای روز قبل رسيد ،محاسبة
ذخيرة تصفيه و ثبت آن در حسابهای صندوق متوقف مي شود .هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبة یاد
شده در اثر افزایش قيمت دارایيها ذخيرة ثبت شده کفایت نکند ،امر ذخيرهسازی به شرح یاد شده ادامه
ميیابد.
 -77-9تعدیالت ناشي از صدور واحدهای سرمایه گذاری
تعدیالت ناشي از صدور واحدهای سرمایهگذاری ناشي از تفاوت مبلغ پذیرهنویسي و ارزش اسمي واحدهای
پذیرهنویسي شدهاست.
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 -5موجودي نقد
ياداشت
موجودي نزد بانک ها

5-1

1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

6,461,548,812

16,364,526,825

 -5-1موجودي نقد شامل اقالم زير می باشد:
1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

بانک سینا شعبه میرداماد-122-881-12200123-1-کوتاه مدت

4,726,092,978

11,858,977,223

بانک سینا شعبه میرداماد -122-259-12200123-1 -بلند مدت

-

4,500,000,000

بانک سینا شعبه میرداماد 122-4-12200123-1-جاري

139,602

5,549,602

بانک سینا شعبه میرداماد -122-279-12200123-1 -بلند مدت

-

-

موسسه اعتباري کوثر-31741100548/43 -کوتاه مدت

38,504,250

-

موسسه اعتباري کوثر-31741100158/46 -کوتاه مدت

1,696,714,382

-

موسسه اعتباري کوثر-31741100746/29 -جاري

97,600

-

6,461,548,812

16,364,526,825
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 -6دريافتنی تجاري و غیر تجاري
یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ریال

ریال

تجاري:
حسابهاي دريافتنی:
سود سهام دریافتنی

6-1

23,931,146,261

23,931,146,261

سود دریافتنی سپرده های بانکی

6-2

464,726

127,461,238

995,000,000,000

995,000,000,000

1,018,931,610,987

1,019,058,607,499

طلب از شرکت پروژه
غیر تجاري:
حسابهاي دريافتنی:
مخارج نرم افزار

266,378,302

64,504,080

مخارج تاسیس

-

1,109,756,160

سایر حسابهای دریافتنی

247,572,000

247,572,000

513,950,302

1,421,832,240

1,019,445,561,289

1,020,480,439,739

 -6-1مانده سود سهام دریافتنی به شرح ذیل می باشد:
1397/12/29
شرکت تولید برق مپنا

8

1396/12/29

ریال

ریال

23,931,146,261

23,931,146,261
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-7سرمايه گذاري هاي بلند مدت
يادداشت

سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها

7-1

1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

8,872,405,753,739

8,872,405,753,739

 -7-1سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايهگذاري صندوقهاي سرمايه گذاري به شرح زير تفکیک می شود:
1397/12/29

شرکت تولید برق پرند مپنا

1396/12/29

تعداد سهام

بهاي تمام شده

کاهش ارزش انباشته

مبلغ دفتري

مبلغ دفتري

سهم

ريال

ريال

ريال

ريال

8,896,336,900,000

88,963,369
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8,872,405,753,739

8,872,405,753,739
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 -8پرداختنی هاي تجاري و غير تجاري
 -8-1پرداختنی هاي کوتاه مدت :

تجاري:

1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

حساب هاي پرداختنی :
کارمزد مدير

952,164,373

4,465,206,895

کارمزد متولی

541,369,858

258,082,190

حق الزحمه حسابرس

324,655,257

319,999,982

کارمزد بازارگردان

7,861,175,595

2,606,277,058

کارمزد ناظرفنی

2,550,478,469

-

12,229,843,552

7,649,566,125

غيرتجاري:
حساب هاي پرداختنی :
بدهی به مدير بابت امور صندوق

282,783,484

320,012,134

ذخیره تصفیه

979,064,460

272,822,310

1,261,847,944

592,834,444

13,491,691,496

8,242,400,569
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 -9ماليات پرداختنی
1397/12/29
ماليات
سال مالی

سود(زيان) ابرازي

درآمد مشمول مالیات ابرازي

ابرازي

تشخیص

قطعی

پرداختی

مانده پرداختنی

مانده پرداختنی

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

نحوه تشخیص ومراحل
رسیدگی

1396/12/29

()10,191,771,384

-

-

-

-

-

-

-

رسیدگی شده

1397/12/29

()16,187,147,390

-

-

-

-

-

-

-

رسیدگی نشده

-

-
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 -10سرمايه
سرمايه صندوق در  1397/12/29مبلغ.9.219میلیون ريال  ,شامل  9.219.504.257سهم  1.000ريالی با نام تمام پرداخت شده می باشد .
ترکیب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير می باشد:
1397/12/29
تعداد سهام

ترکيب سهامداران

1396/12/29

در صد مالکيت

در صد مالکيت

تعداد سهام

گروه مپنا

8,901,326,900

96.55%

8,901,326,900

96.55%

مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی

10,000

0.0001%

10,000

0.0001%

ساير

318,167,357

3.45%

318,167,357

3.45%

9,219,504,257

100

9,219,504,257

100
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 -11اندوخته قانونی
در اجراي مفاد مواد  140و  238اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  ، 1347تا رسیدن مانده
اندوخته قانونی به  10درصد سرمايه شرکت  ،انتقال يک بیستم از سود خالص هر سال به
اندوخته فوق الذکر الزامی است  .اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمايه نمی باشد و جز در
هنگام انحالل شرکت  ،قابل تقسیم بین سهامداران نیست.
 -12هزينه هاي فروش ،اداري و عمومی
سال مالی منتهی به
1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

مدير صندوق

999,999,990

8,465,206,895

متولی صندوق

999,999,990

386,301,366

حسابرس صندوق

324,655,275

319,999,982

بازارگردان صندوق

10,176,944,063

3,901,115,341

متعهد پذيره نويسی

0

5,049,315,000

ناظرفنی

2,550,478,469

949,521,531

هزينه تصفیه

706,242,150

272,822,310

هزينه تاسیس

1,109,756,160

390,243,840

هزينه نرم افزار

414,797,128

190,824,570

هزينه برگزاري مجامع

13,810,350

0

17,296,683,575

19,925,350,835
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 -13ساير اقالم عملياتی
سال مالی منتهی به
1397/12/29

1396/12/29

ريال

ريال

سود سپرده بانکی

1,110,665,385

9,733,756,296

هزينه کارمزد بانکی

()1,129,200

()176,845

1,109,536,185

9,733,579,451

 -14تعديالت ناشی از صدور واحدهاي سرمايه گذاري
سال مالی منتهی به
1397/12/29
ريال
681,504,062,734

تعديالت ناشی از صدور واحدهاي سرمايه گذاري

.
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1396/12/29
ريال
691,695,834,118

صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
يادداشتهاي توضیحی صورت هاي مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397
 -15صورت تطبیق سود عملیاتی:
صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است :
سال مالی منتهی به
1397/12/29
ریال
سود عملیاتی

()16,187,147,390

کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی

1,034,878,450

افزایش پرداختنی های عملیاتی

5,249,290,927
()9,902,978,013
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صندوق سرمايه گذاري پروژه آرمان پرند مپنا
يادداشت هاي توضيحی صورت هاي مالی
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1397

 -16تعهدات و بدهی هاي احتمالی
در تاريخ خالص دارايی ها ،صندوق هیچگونه تعهدات سرمايه اي و بدهی احتمالی ندارد.

 -17سرمايه گذاري ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
1397/12/29
نوع وابستگی

اشخاص وابسته
مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی
گروه مپنا

1396/12/29

نوع واحد هاي

تعداد واحدهاي

سرمايه گذاري

سرمايه گذاري

مدير و موسس صندوق

عادي*

10,000

موسس

عادي*

8,901,326,900

درصدتملک

تعداد واحدهاي

درصدتمل

سرمايه گذاري

ك

10,000
1

8,901,326,900

 -18معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها
طرف معامله

مانده طلب (بدهی)

مانده طلب (بدهی) در

در 1397/12/29

( 1396/12/29ريال)

4,465,206,895

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله (ريال)

تاريخ معامله

شرکت مشاور سرمايهگذاري آرمان آتی

مدير

کارمزد ارکان

999,999,990

طی دوره

952,164,373

شرکت تأمین سرمايه تمدن

متولی

کارمزد ارکان

999,999,990

طی دوره

541,369,858

258,082,190

شرکت تأمین سرمايه امین

بازارگردان

کارمزد ارکان

10,176,944,063

طی دوره

7,861,175,595

2,606,277,058

شرکت مهندسی مسینان

ناظرفنی

کارمزد ارکان

2,550,478,469

طی دوره

2,550,478,469

-

حسابرس

کارمزد ارکان

324,655,275

طی دوره

324,655,257

319,999,982

موسسه حسابرس هشیار ممیز

-19رويدادهاي بعد از تاريخ خالص دارايی ها
رويدادهايی که در دوره بعد از تاريخ خالص دارايی ها تا تاريخ تصويب صورت هاي مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورت هاي مالی و يا افشا
در يادداشت هاي همراه باشد ،وجود نداشته است.
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