صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
صورتهای مالی
برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ  30آذرماه 1395
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صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
صورتخالصداراییها
درتاریخ30آذرماه1394
يادداشت
داراییها:
سرمايهگذاريدرسهاموحقتقدم

5

سرمايهگذاريدرسايراوراقبهاداربادرآمدثابتياعلیالحساب

6

حسابهايدريافتنی

7

سايردارايیها

8

موجودينقد

9

جمعدارايیها

1395/09/30

1395/03/31

ريال

ريال

435,782,619
7,686,009,712
0
79,790,020
397,798,408
8,599,380,759

746,611,281
7,066,201,996
136,141,633
3,029,468
7,988,313
7,959,972,691

بدهیها:
جاريکارگزاران

10

پرداختیبهارکانصندوق

11

پرداختنیبهسرمايهگذاران

12

سايرحسابهايپرداختنیوذخائر

13

جمعبدهیها
خالصدارايیها

14

خالصدارايیهايهرواحدسرمايهگذاري

0
)(44,532,923
)(1,820,544
)(239,843,846
)(286,197,313
8,313,183,446

120,288,071
102,949,664
1,820,544
79,562,954
304,621,233
7,655,351,458

1,122,493

1,110,115

يادداشتهايتوضيحیهمراه،بخشجدايیناپذيرصورتهايمالیمیباشد.

2

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
صورتسودوزیانوگردشخالصداراییها
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395

يادداشت

دورهميانیششماههمنتهیبه دورهميانیششماههمنتهی
دورهمالینهماههمنتهیبه1392/09/30
به1394/09/30
1395/09/30

درآمدها:

ريال

15
16
17
18
19
20

سود(زيان)فروشاوراقبهادار
سود(زيان)فروشاوراقبهاداربادرآمدثابت
سود(زيان)تحققنيافتهنگهدارياوراقبهادار
سوداوراقبهاداربادرآمدثابت
درآمدسودسهام
سايردرآمدها
جمعدرآمدها

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
ريال

ريال

80,936,612
()3,939,070
120,858,763
658,590,209
0
2,208,367

()109,748,325
56,289,964
()7,950,000
377,364,898
107,827,585
0

565,505,856
219,565,497
()29,858,419
1,046,635,168
252,584,330
0

858,654,881

423,784,122

2,054,432,432

هزینهها:

21
22

هزينهکارمزدارکان
سايرهزينهها
سود(زيان)خالص
بازدهميانگينسرمايهگذاري()1
بازدهسرمايهگذاريپايانسال()2

()44,532,791
()156,044,530
658,077,560

()53,126,427
()139,215,365
231,442,330
39,100,538

()100,788,255
()277,550,355
1,676,093,822

7.95%
7.92%

4.51%
8.98%

26.44%
21.89%

صورتگردشخالصدارای یها
يادداشت

خالصدارايیها(واحدهايسرمايهگذاري)اولدوره
واحدهايسرمايهگذاريصادرشدهطیدوره
واحدهايسرمايهگذاريابطالشدهطیدوره
23

سودتقسيمشده
سود(زيان)خالصدوره
خالصدارايیها(واحدهايسرمايهگذاري)پاياندوره

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
تعدادواحدهاي
ريال
سرمايهگذاري
7,655,351,458
6,896
565,621,898
500
()11,167,470
10
()554,700,000
0
658,077,560
0
8,313,183,446
7,406

دورهميانیششماههمنتهیبه1394/09/30
تعدادواحدهايسرمايهگذاري
5,268
0
0
0
0
5,268

يادداشتهايتوضيحیهمراه،بخشجدائیناپذيرصورتهايمالیمیباشد.

سود(زيان)خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعديالتناشیازتفاوتقيمتصدوروابطال±سود(زيان)خالص
خالص داراییهای پایان سال

=بازدهمیانگینسرمایهگذاري()1
=بازدهسرمایهگذاريپایانسال()2

3

ريال
5,021,279,728
0
0
0
231,442,330
5,252,722,058

سالمالیمنتهیبه1395/03/31
تعدادواحدهاي
ريال
سرمايهگذاري
5,021,279,728
5,268
1,641,485,500
1,628
0
0
()683,507,592
0
1,676,093,822
0
7,655,351,458
6,896

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
دورهاي
گزارشمالیمیان 

هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ03آذرماه9015
 -9اطالعات کلی صندوق
 -9-9تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ 9313/03/03
تحت شماره  99251نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  9313/02/21تحت شماره  33155نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت
رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوري سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدي از داراییهاي مالی و مدیریت این سبد
است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول ،تالش میشود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .براي نیل به این هدف،
صندوق در سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس ،اوراق مشارکت ،گواهی سپرده منتشره توسط بانکها یا
مؤسسات مالی و هر نوع سپردهگذاري نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی
سرمایهگذاري مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )5اساسنامه  2سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابان شهید
بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك  ،283ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم ،واحد غربی واقع شده است .با توجه به اولین دوره مالی
9ماه و  3روزه ،صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران فعالیت خود را عمال از تاریخ  9313/02/21آغاز نموده است.
اطالعرسانی 

-9-2
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مطابق با ماده  55اساسنامه در تارنماي صندوق به
آدرس  www.utfund.irدرج گردیده است.
سرمایهگذاري 

 -2ارکانصندوق
صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران که از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحدهاي سرمایهگذاري ممتاز به شرطی
که حداقل  5درصد از کل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأي در مجمع برخوردارند .درتاریخ ترازنامه دارندگان
واحدهاي سرمایهگذاري ممتازي که داراي حق رأي بودهاند شامل اشخاص زیر است:
تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

9

شرکت توسعه سرمایه گذاري دانشگاه تهران

150

%15

2

شرکت سبدگردان کاریزما

20

%2

3

شرکت تامین سرمایه سپهر

90

%9

5

سایر

20

%2

90333

%933

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

ردیف

جــــمـــع

4

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
دورهاي
گزارشمالیمیان 

هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ03آذرماه9015

مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  9310/02/05با شماره ثبت  509931نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك ،283
ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم.
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاري نیکیگستر (سهامیخاص) است که در تاریخ  9310/03/99به شماره ثبت  505701نزد
مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از  :تهران ،شهرك غرب ،بلوار دریا ،پالك  ،250طبقه دوم.
ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ  9310/01/01با شماره ثبت  591212نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،111طبقه .5


حسابرس صندوق 0مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ  9377/02/27با شماره ثبت  31530نزد
مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان مشهد به ثبت رسیده است نشانی حسابرس عبارت است از :تهران ،خیابان سهروردي جنوبی ،پایینتر از
مطهري ،خیابان برادران نوبخت ،شماره ،21طبقه اول.
مدیراجرا ،شرکت توسعه سرمایهگذاري دانشگاه تهران ( سهامی خاص) که در تاریخ  9319/03/39با شماره ثبت  521791نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر اجرا عبارت است از :تهران ،بلوار کشاورز ،نبش  91آذر ،پالك .251

صورتهاي مالی 

 -0مبناي تهیه
صورتهاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.
رویههاي حسابداري 

 -4خالصه اهم

گذاريها


سرمایه
-4-9
سرمایهگذاري در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهاي تمام شده ثبت و در اندازهگیريهاي
بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري" مصوب
9381/99/30هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگیري میشود.
شرکتهاي بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا

سرمایهگذاري در سهام

 -4 -9-9
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت
تعدیل شده سهم ،منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ با توجه به بند  2-9دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش
اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري مدیر صندوق میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان
روز را به میزان حداکثر  20درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبناي محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.
5

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
دورهاي
گزارشمالیمیان 

هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ03آذرماه9015
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

  -4-9-2
در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسیوگواهی

-4-9-0
سپردهبانکی:خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین
میشود.

گذاريها 


سرمایه
-4-2در آمد حاصل از
 -4-2-9سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهاي
سرمایهپذیر شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاري به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس
میگردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحققیافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت
سود توسط شرکت سرمایهپذیر و حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علیالحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه
5درصد تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیلشده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
-4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمدثابت :سود تضمینشده اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سپرده و گواهیهاي
سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایهگذاري شناسایی میشود .همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه
با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علیالحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد
ثابت و گواهیهاي سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با درنظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ
قبلی تنزیل شده و در حسابهاي صندوق سرمایهگذاري منعکس میشود.
-4-0بدهی به ارکان صندوق 
با توجه به تبصره  3ماده  52اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن صندوق هر  3ماه یک بار تا سقف  10درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب منعکس میشود.
-4-4مخارج تأمین مالی 
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها ،موسسات مالی اعتباري و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر میگیرد و در دوره
وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.

6

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
دورهاي
گزارشمالیمیان 

هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ03آذرماه9015
-4-6محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه 
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاري به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوانهزینه

شرحنحوهمحاسبههزینه

هزینههاي تأسیس

معادل دو در هزار ( )0/002از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  950میلیون ریال با ارائه
مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینههاي برگزاري
مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  90میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب
مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

ساالنه پنج در هزار ( )0/005از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق بهعالوه یک در هزار
( )0/009از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند  3-2-2امیدنامه و  90درصد
از مابهالتفاوت روزانه سود علیالحساب دریافتنی ناشی از سپردهگذاري در بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباري
نسبت به باالترین سود علیالحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

کارمزد متولی

ساالنه بیست و پنج در ده هزار ( )0/0025از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهاي صندوق و حداقل  50میلیون
ریال و حداکثر  900میلیون ریال.

کارمزد ضامن نقدشوندگی
کارمزد مدیر اجرا

ساالنه پنج در هزار ( )0/005از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
ساالنه یک در ده هزار از وجوهی که از طرف صندوق براي صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیر
اجرا پرداخت میشود.

حقالزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  30میلیون ریال.

حقالزحمه و کارمزد
تصفیه صندوق

معادل سه در هزار ( )0/003ارزش خالص داراییهاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه میباشد.

حق پذیرش و عضویت در معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور ،مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري
باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
کانونها
هزینههاي دسترسی به
نرمافزار ،تارنما و خدمات
پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق ،نصب و راهاندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف
 500میلیون ریال با ارائه مدارك مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

-4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال 
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهاي سرمایهگذاري ایجاد میشود .براي محاسبه قیمت صدور
واحدهاي سرمایهگذاري کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهاي مالی اضافه میشود .همچنین براي
محاسبه قیمت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش داراییهاي مالی صندوق سرمایهگذاري کسر
میگردد .نظر به اینکه بر طبق تبصره  2ماده  93اساسنامه ارزش روز داراییهاي صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري
است ،به دلیل آنکه داراییهاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهگیري و ارائه میشود ،لذا تفاوت قیمت صدور وابطال واحدهاي
سرمایهگذاري تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
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صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-5سرمایهگذاريدرسهاموحقتقدم
سرمايهگذاريدرسهاموحقتقدمشرکتهايپذيرفتهشدهدربورسيافرابورسبهتفكيكصنعتبهشرحزيرمیباشد:

1395/09/30
صنعت

بهايتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

عرضهبرق،گاز،بخاروآبگرم

-

ساير

-

جمع

-

435,782,619
-

1395/03/31
درصدبهکلداراییها

5.07

-

771,871,557

5.07

-6سرمایهگذاريدرسایراوراقبهادربادرآمدثابت
سرمايهگذاريدرسايراوراقبهادربادرآمدثابتبهتفكيكبهشرحزيرمیباشد:

يادداشت

1395/09/30

1395/03/31

اوراقمشارکت

6-1

اوراقاجاره

6-2

ريال
4422859418
3263150294

ريال
5253504933
1812697063
7,066,201,996

جمع

7,686,009,712

ریال

ریال

771,871,557

-

435,782,619

بهايتمامشده

خالصارزشفروش

8

746,611,281
-

746,611,281

درصدبهکلداراییها

9.38
-

52.06

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-6-1اوراقمشارکتبهتفكيكناشربهشرحذيلمیباشد:

1395/03/31

1395/09/30
تاريخسررسيد

نرخسود

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

درصدخالصارزش
فروشبهکلدارايیها

خالصارزشفروش

درصدخالصارزش
فروشبهکلدارايیها

%
21%
24%
20%

ريال

ريال

ريال

%

ريال

%

1397/10/21

شهرداريمشهد-1394لوتوسپارسيان
سلفتيرآهن14ذوبآهنمرحلهاول
اسنادخزانهاسالمی951225
مرابحهفوالدمبارکه970429
ساير
جمع

1395/12/17
1395/12/25
1397/04/29

1,520,000,000
79,000,000,000
165,000,000
1,358,000,000

59,431,599
44,529,176

1,604,075,119
1,259,074,721
156,548,877
1,403,160,701

82,043,000,000

103,960,775

4,422,859,418

2,625,366,244
2,628,138,689
5,253,504,933

18.65
14.64
1.82
18.65

32.98
33.02
32.98

-6-1اوراقاجارهبهتفكيكناشربهشرحذيلمیباشد:

1395/03/31

1395/09/30
تاريخسررسيد

نرخسود

ارزشاسمی

سودمتعلقه

خالصارزشفروش

درصدخالصارزش
فروشبهکلدارايیها

خالصارزشفروش

درصدخالصارزش
فروشبهکلدارايیها

%
20%
22%
20%
21%

ريال

ريال

ريال

%

ريال

%

1396/07/09

اجارهچادرملوسهماهه20درصد
اجارهرايتل-2سهماهه22درصد
اجارهبوتانسهماهه20درصد
اوراقاجارهشرکتمخابراتايران
ساير
جمع

1397/12/18
1397/04/04
1398/04/22

1,200,000,000
1,583,000,000
190,000,000
160,000,000

52,846,196
10,897,745
8,908,897
6,161,609

1,251,917,396
1,644,402,865
198,761,837
168,068,196

3,133,000,000

78,814,447

3,263,150,294

1395/03/31

1395/09/30

تنزيلنشده

نرختنزيل

ريال

ريال

-7حسابهايدریافتنی

14.56
19.12
2.31
1.95
1.95

1,812,697,063
1,812,697,063

تنزيلشده

تنزيلشده
ريال

25

سودسهامدريافتنی

0

سوددريافتنیسپردهبانكی

0

0

جمع

0

0

ريال
136,141,633

0
0

136,141,633

-8سایرداراییها:
سايردارايیهاشاملآنبخشازمخارجتأسيسصندوقوهزينهنرمافزارمیباشدکهتاتاريخترازنامهمستهلكنشدهوبهعنواندارايیبهسالهايآتیمنتقلمیشود.براساسماده37اساسنامهمخارجتأسيسطیدورهفعاليتصندوقياظرف5سالهرکدامکمترباشدبه
صورتروزانهمستهلكمیشود.دراينصندوقمدتزماناستهالكمخارجتأسيس5سالوهزينهنرمافزارومجامع1سالمیباشد.

1395/09/30
ماندهدرابتدايدوره

مخارجاضافهشدهطی
دوره

ريال

ريال

استهالكدوره
ريال
)(1,669,692
)(150,399,648

هزينههايتأسيس
هزينهنرمافزار

3,029,264
204

0
224,366,472

هزينههايبرگزاريمجامع

0
3,029,468

5,000,000

)(536,580

229,366,472

)(152,605,920

جمع

1395/03/31
ماندهپاياندوره

ماندهپاياندوره

ريال

ريال

1,359,572
73,967,028

3,029,264
204

4,463,420
79,790,020

0
3,029,468

9

22.77
22.77

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-9موجودينقد:
1395/09/30

1395/03/31

ريال

ريال

حسابکوتاهمدت166658500تجارت

394,798,408

2,988,313

حسابجاري0245900511تجارت

3,000,000

5,000,000

397,798,408

7,988,313

جمع
 -10جاريکارگزارانبهتفکیکهرکارگزاربهشرحزیراست:

کارگزاري

سرمايهودانش
بانكپاسارگاد
جمع

ماندهابتدايدورهبدهكار
ريال
0
0

0

1395/09/30
گردشبستانكار
گردشبدهكار
ريال
ريال
0
0
9,194,708,486
9,194,708,486

9,194,708,486

9,194,708,486

-11پرداختنیبهارکانصندوق:
پرداختنیبهارکانصندوقدرتاريخترازنامهبهشرحزيرمیباشد:
1395/09/30
ريال

مديرصندوق
ضامنجبرانخسارتياسود
متولی
ضامننقدشوندگی
حسابرس
مديراجرا
جمع

5,341,977
0
20,000,070
4,149,608
15,041,136
132
44,532,923
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1395/03/31
ريال

6,466,564
2,724,480
42,478,533
19,413,444
31,866,564
79
102,949,664

1395/03/31
ماندهپاياندوره
ريال
)(120,288,071

ماندهپاياندوره(بدهكار)
ريال
0
0

0

0

)(120,288,071

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-12بدهیبهسرمایهگذاران:
بدهیبهسرمايهگذارانمتشكلازاقالمزيرمیباشد.
1395/09/30
ريال
1,820,544
0
0
1,820,544

ذخيرهبابتسرمايهگذاريدرهمهمنافع
بابتتتمهواحدهايصادرشده
بابتدرخواستصدور

1395/03/31
ريال
1,820,544
0
0
1,820,544

-13سایرحسابهايپرداختنیوذخائر:

سايرحسابهايپرداختنیوذخائربهشرحزيرمیباشد:

ذخيرهکارمزدتصفيه
ذخيرههزينههايتحققيافتهپرداختنشده
جمع

1395/09/30

1395/03/31

ريال

ريال

5,691,931
234,151,915
239,843,846

2,323,402
77,239,552
79,562,954

-14خالصداراییها:

خالصدارايیهادرتاريخترازنامهبهتفكيكواحدهايسرمايهگذاريعاديوممتازبهشرحزيرمیباشد:
1395/09/30
ريال

تعداد

واحدهايسرمايهگذاريعادي
واحدهايسرمايهگذاريممتاز
جمع

1395/03/31

6,735,130,400
1,578,053,046
8,313,183,446

4,268
1,000
5,268
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تعداد

5,896
1,000
6,896

ريال

6,545,236,687
1,110,114,771
7,655,351,458

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-15سود(زیان)حاصلازفروشسهامشرکتهايپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس
دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
سهام

انرژياميدتابانهور
پتروشيمیمبين
آسانپرداختپرشين
ساير

تعداد

376,295
90,000
9,000

جمع

بهايفروش

ارزشدفتري

ارزشدفتريتعدیلشده

کارمزد

مالیات

ريال

ريال

ريال
689,733,455
359,205,000
153,000,000
0

ريال
)(663,234,312
)(355,577,229
)(90,399,558
0

ريال
)(663,234,312
)(355,577,229
)(90,399,558
0

)(3,317,397
)(1,727,764
)(735,927
0

)(3,448,631
)(1,796,025
)(765,000
0

1,201,938,455

)(1,109,211,099

)(1,109,211,099

)(5,781,088

)(6,009,656

سود(زیان)
فروش

دورهميانیششماهه
منتهیبه1394/09/30

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ريال

ريال

ريال
19,733,115
103,982
61,099,515
0

0
47,533,992
0
)(157,282,317

4,642,956
47,533,992
0
513,328,908

80,936,612

)(109,748,325

565,505,856

باشد.
بهایدوره
سهام اول
تاریخی و
دفتریتمام
ارزش بهای
دفتری واز تفاوت
فوق ناشی
جمعسهام
بینشده
تعدیل
دفتری
مبلغ ارزش دفتری و
 -15-1-1مبلغ  78,728,769ریال تفاوت بین جمع
تاریخی و خالص ارزش روز سهام اول دوره می باشد
تماممیشده
ارزش ازروزتفاوت
خالص ناشی
سهام فوق
شده شده
تعدیل
ارزش
تفاوت
ارزشریال
3,709,928,393

-16سود(زیان)ناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابت

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
اوراقبهادار
شهرداريمشهد-1394لوتوسپارسيان
توليداتوموبيلسايپا
اجارهرايتل-2سهماهه22درصد
ساير

جمع

تعداد

بهايفروش

ارزشدفتري

ارزشدفتريتعدیلشده

کارمزد

ریال

ریال

ریال

ریال

سود(زيان)فروش
ريال

دورهميانیشش
سالمالیمنتهیبه
ماههمنتهیبه
1395/03/31
1394/09/30
سود(زيان)فروش سود(زيان)فروش
ریال
ريال

980

995,301,240

)(999,136,309

)(999,136,309

)(770,360

)(4,605,429

56,289,964

83,083,488

1,250

1,250,000,000

)(1,248,326,003

)(1,248,326,003

)(967,500

706,497

0

0

107

116,085,000
0

)(116,035,293
0

)(116,035,293
0

)(89,845
0

)(40,138
0

0
0

0
136,482,009

2,361,386,240

)(2,363,497,605

)(2,363,497,605

)(1,827,705

)(3,939,070
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56,289,964

219,565,497

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-17سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهادار
دورهمیانیششماهه
سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهاداربهشرحذیلمیباشد:
یادداشت
سود(زيان)تحققنيافتهنگهداريسهامشرکتهايپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس
سود(زيان)تحققنيافتهنگهدارياوراقبهاداربادرآمدثابت

17-1
17-2

جمع

دورهمیانیششماهه

منتهیبه

سالمالیمنتهیبه

منتهیبه
1394/09/30
ريال

1395/09/30
ريال
59,091,860
61,766,903

0
)(7,950,000

120,858,763

)(7,950,000

1395/03/31
ريال
)(25,260,276
)(4,598,143
)(29,858,419

-17-1سود(زيان)تحققنيافتهنگهداريسهامشرکتهايپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس

سود(زیان)

دورهميانیششماههمنتهی
به1394/09/30
سود(زیان)تحققنیافته

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
سود(زیان)تحققنیافته

تحققنیافتهنگهداري
ريال

نگهداري
ريال

نگهداري
ريال

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
تعداد

سهام

ارزشبازار
ريال

پتروشيمیمبين

ارزشدفتري

کارمزد

مالیات

ريال

ريال

ريال

)(374,279,011

)(4,528,629

)(2,200,500

59,091,860

0

)(15,648,573

ساير

0

0

0

0

0

0

0

)(9,611,703

جمع

108,000

440,100,000

)(374,279,011

)(4,528,629

)(2,200,500

59,091,860
45,622

0

)(25,260,276

440,100,000

108,000

-17-2سود(زيان)تحققنيافتهنگهدارياوراقبهاداربادرآمدثابت

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
ناماوراق

اجارهبوتان
اجارهچادرملو
اجارهرايتل2
اجارهشرکتمخابراتايران
اسنادخزانهاسالمی13951225
سلفتيرآهن14ذوبآهنمرحلهاول
مرابحهفوالدمبارکه970429
مشهد-1394لوتوسپارسيان
ساير
جمع

تعداد

190
1200
1583
160
165
79000
1358
1,520

ارزشبازار

ارزشدفتري

کارمزد

198,908,897
1,252,846,196
1,645,668,177
168,193,609
156,670,140
1,260,050,000
1,404,213,096
1,605,271,598

ريال
)(202,842,700
)(1,267,756,706
)(1,694,942,210
)(174,115,087
)(150,505,037
)(1,148,149,951
)(1,402,494,710
)(1,583,294,939

ريال

7,691,821,713

)(7,624,101,340

)(153,955
)(969,703
)(1,273,747
)(130,182
)(121,263
)(975,279
)(1,086,861
)(1,242,480
)(5,953,470
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سود(زيان)تحققنيافته
نگهداري
ريال
)(4,087,758
)(15,880,213
)(50,547,780
)(6,051,660
6,043,840
110,924,770
631,525
20,734,179
61,766,903

دورهميانیششماهه
منتهیبه1394/09/30
سود(زيان)تحققنيافته
نگهداري

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
سود(زيان)تحققنيافته
نگهداري

ريال

ريال

0
0
0
0
0
0
0
0
)(7,950,000
)(7,950,000
-15900000

0
0
57,721,157
0
0
0
0
)(58,769,350
)(3,549,950
)(4,598,143
)(66,917,443

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
 -18سوداوراقبهاداربادرآمدثابت
سوداوراقبهاداربادرآمدثابت،سودسپردهبانكیبهشرحزيرمیباشد:
يادداشت

دورهميانیششماهه
منتهیبه1395/09/30

دورهميانیششماهه
منتهیبه1394/09/30

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31

ريال

ريال

ريال

سودسپردهبانكی(حسابپشتيبان)

18-1

12,708,240

2,639,162

15,063,941

سوداوراقمشارکتواجاره

18-2

645,881,969

374,725,736

1,031,571,227

658,590,209

جمع

377,364,898

1,046,635,168

-18-1سودسپردهبانكی
دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
تاریخ
سرمایهگذاري
حسابسپردهکوتاهمدتنزدبانکتجارت

1392/06/02

نرخسود

10%

جمع

سودسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

ريال

ريال

ريال

12,708,240

0

12,708,240

0

12,708,240
12,708,240

-18-2سوداوراقبادرآمدثابت
اوراق

دورهميانیششماههمنتهی
به1394/09/30

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31

سودمتعلقه

سودمتعلقه

سودمتعلقه

ريال

ريال

ريال

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
تاریخخرید

تاریخسررسید

شهرداريمشهد-1394لوتوسپارسيان

1397/10/21

194,350,271

-

433,013,217

سلفتيرآهن14ذوبآهنمرحلهاول

1395/12/17

61,181,804

-

-

مرابحهفوالدمبارکه970429

1397/04/29

113,542,290

-

-

اجارهچادرملوسهماهه20درصد

1396/07/09

84,522,908

-

-

اجارهرايتل-2سهماهه22درصد

1397/12/18

180,894,745

-

50,512,096

اجارهبوتانسهماهه20درصد

1397/04/04

6,103,052

-

-

اوراقاجارهشرکتمخابراتايران

1398/04/22

5,286,899

-

-

ساير
جمع

645,881,969
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374,725,736

548,045,914

374,725,736

1,031,571,227

دورهميانیششماهه
منتهیبه1394/09/30

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31

سودخالص

سودخالص

ريال

ريال

2,639,162
2,639,162

15,063,941
15,063,941

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-19سودسهام
دورهميانیششماهه
منتهیبه1394/09/30

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31

سودمتعلقبههرسهم

جمعدرآمدسودسهام

هزينهتنزيل

خالصدرآمدسود
سهام

خالصدرآمدسودسهام

خالصدرآمدسود
سهام

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

0
107,827,585
107,827,585

0
252,584,330
252,584,330

دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
نامشرکت

سالمالی

تاريختشكيلمجمع

تعدادسهاممتعلقه
درزمانمجمع

0

ساير
ساير
جمع

0

0

-20سایردرآمدها
سايردرآمدهابهشرحزيرمیباشد:
سايردرآمدها
جمع

دورهميانیششماهه دورهميانیششماهه سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
منتهیبه 1395/09/30منتهیبه1394/09/30
ريال
ريال
ريال
0
0
2,208,367
0
0
2,208,367
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0

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-21هزینهکارمزدارکان
هزينهکارمزدارکانبهشرحزيرمیباشد:
دورهميانیششماههمنتهی
به1395/09/30
ريال
مديرصندوق
ضامنجبرانخسارتياسود
متولی
حسابرس
ضامننقدشوندگی
جمع

5,341,977
4,149,608
20,000,070
15,041,136
0
44,532,791

دورهميانیششماههمنتهی
به1394/09/30
ريال
5,082,648
0
20,054,921
15,041,136
12,947,722
53,126,427

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
ريال
9,928,002
2,555,501
39,990,101
30,000,080
18,314,571
100,788,255

-22سایرهزینهها

هزينههايتأسيس
هزينهبرگزاريمجامع
هزينهنرمافزار
هزينهتصفيه
هزينهمالياتبرارزشافزوده
هزينهکارمزدبانكی
جمع

دورهميانیششماههمنتهی
به1395/09/30

دورهميانیششماههمنتهی
به1394/09/30

ريال

ريال

1,669,692
536,580
137,981,268
3,368,529
12,418,380
70,081
156,044,530
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1,669,692
0
121,772,775
29,435
15,743,463
0
139,215,365

سالمالیمنتهیبه
1395/03/31
ريال
3,330,260
0
242,880,125
674,041
30,515,929
150,000
277,550,355

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايدورهمیانیششماههمنتهیبهتاریخ30آذرماه1395
-23سودتقسیمشده
براساسبند4اميدنامهوماده27اساسنامهمبنیبرلزومتقسيممنافعصندوقدرمقاطعزمانی6ماههدرتاريخهاي31شهريورماهو29اسفندماههرسالوبرمبناينرخمندرجدربند5-1اميدنامه،درتاريخ31شهريورماه94بهدليلعدمخلقمنافعدرصندوق،طبقبند5-2اميدنامهمبلغ4,075,940ريالازمحلکارمزدهاي
پرداختنشدهمديرصندوق،بيندارندگانواحدهايسرمايهگذاريصندوقتقسيمگرديد.
-24تعهداتوبدهیهاياحتمالی

درتاريخترازنامهصندوقهيچگونهتعهداتسرمايهايوبدهیاحتمالیندارد.
-25سرمایهگذاريارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق
دورهميانیششماههمنتهیبه1395/09/30
اشخاصوابسته

مديرواشخاصوابستهبهوي
ضامننقدشوندگیواشخاصوابستهبه
وي
مديراجراواشخاصوابستهبهوي

نام

نوعوابستگی

دورهميانیششماههمنتهیبه1394/09/30

درصدتملك

نوعواحدهايسرمايهگذاري تعدادواحدهايسرمايهگذاري

تعدادواحدهاي
سرمايهگذاري
20
10
10

0.38%
0.19%
0.19%
0.19%

10
3,873

56.16%

4,263

61.82%

درصدتملك

شرکتسبدگردانکاريزما(سهامیخاص)

مديرصندوق
سهامدارمديرصندوق
سهامداروعضوهيئتمديرهمديرصندوق

ممتاز
ممتاز
ممتاز

20
10
10

0.27%
0.14%
0.14%

شرکتتامينسرمايهسپهر

ضامننقدشوندگیصندوق

ممتاز

10

0.14%

10

شرکتتوسعهسرمايهگذاريدانشگاهتهران
جمع

مديراجراصندوق

ممتاز

950

12.83%

950

18.03%

1,000

13.50%

1,000

18.98%

علیتيموريشندي
فريدونزارعی

ممتازوعادي

-26معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنها
1394/09/30

1395/03/31

ماندهطلب(بدهی)

ماندهطلب(بدهی)

ماندهطلب(بدهی)

درپایاندوره

درپایاندوره

درپایاندوره

1395/09/30

شرحمعامله

طرفمعامله

نوعوابستگی

موضوعمعامله

ارزشمعامله(ریال)

تاریخمعامله

ریال

ریال

کارگزاريسرمايهودانش

کارگزارصندوق

خريدوفروشسهامواوراقمشارکت

3,520,406,507

طیدورهموردگزارش

0

0

کارگزاريبانكپاسارگاد

کارگزارصندوق

خريدوفروشسهامواوراقمشارکت

9,018,266,710

طیدورهموردگزارش

0

0

-27رویدادهايبعدازتاریخترازنامه

رويدادهايیکهدردورهبعدازتاريخترازنامهتاتاريختاييدصورتهايمالیاتفاقافتادهومستلزمتعديلاقالمصورتهايمالیوياافشادريادداشتهايهمراهبوده،وجودنداشتهاست.
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سالمالیمنتهیبه1395/03/31

ریال

0
)(120,288,071

تعدادواحدهاي
سرمايهگذاري
250
10
120

3.63%
0.15%
1.74%
0.15%

درصدتملك

