صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
صورتهای مالی
سال مالی منتهی به تاریخ 1394/03/31

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
صورتهايمالی 

سالمالیمنتهیبهتاریخ13خردادماه3114

به پیوست صورتهاي مالی صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ  13خردادماه 3131
که در اجراي بند  7ماده  41اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به
شرح زیر تقدیم میگردد:
شماره صفحه


صورت خالص داراییها

2



صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها

1



یادداشتهاي توضیحی:
1

 -3اطالعات کلی صندوق

1-4

 -2ارکان صندوق

4

 -1مبناي تهیه صورتهاي مالی

4-7

 -1خالصه اهم رویههاي حسابداري

8-31

 4تا  -20یادداشت هاي مربوط به اقالم صورتهاي مالی و سایر اطالعات مالی

این صورتهاي مالی در چارچوب استانداردهاي حسابداري و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با
صندوقهاي سرمایهگذاري مشترك تهیه گردیده است .مدیریت صندوق سرمایهگذاري مشترك کاریزما بر این باور است که این
صورتهاي مالی براي ارائه تصویري روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق ،در برگیرنده همه اطالعات مربوط به
صندوق ،هماهنگ با واقعیتهاي موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیشبینی نمود ،میباشد
و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتهاي مالی افشا گردیدهاند.
صورتهاي مالی حاضر در تاریخ  3131/01/07به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
ارکان صندوق

نماینده

شخص حقوقی

مدیر

شرکت سبدگردان کاریزما

فریدون زارعی

متولی

شرکت مشاور سرمایه گذاري نیکیگستر

علی رحمانی





1

امضاء

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتخالصداراییها
درتاریخ31خردادماه1394

يادداشت
داراییها:
سرمايهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسیوفرابورسی

5

سرمايهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابت

6

حسابهایدريافتنی

7

سايردارايیها

9

موجودینقد

10

جاریکارگزاران

11

جمعدارايیها

1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

2,201,506,122
2,801,200,944
106,898,063
6,359,773
41,499,880
0
5,157,464,782

2,129,223,488
0
0
197,849,808
3,012,292,266
0
5,339,365,562

بدهیها:
پرداختنیبهارکانصندوق

12

پرداختنیبهسرمايهگذاران

13

سايرحسابهایپرداختنیوذخائر

14

جمعبدهیها
خالصدارايیها

15

خالصدارايیهایهرواحدسرمايهگذاری

)(70,563,634
)(1,820,724
)(63,800,696
)(136,185,054
5,021,279,728

)(9,659,434
)(1,302,550
)(225,359,299
)(236,321,283
5,103,044,279

953,166

1,011,505

يادداشتهایتوضيحیهمراه،بخشجدايیناپذيرصورتهایمالیمیباشد.

2

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتسودوزیانوگردشخالصداراییها
برايسالمالیمنتهیبه31خردادماه1394
دورهمالی1ماهو3روزهمنتهی
1392/09/301394/03/31
دورهمالینهماههمنتهیبه
سالمالیمنتهیبه
به1393/03/31

يادداشت
درآمد:

ريال

16
17
18
19
20
21

سود(زيان)فروشاوراقبهادار
سود(زيان)فروشاوراقبهاداربادرآمدثابت
سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهادار
سوداوراقبهاداربادرآمدثابت
درآمدسودسهام
سايردرآمدها

()575,027,808
52,281,962
()75,549,259
473,035,973
254,698,063
8,501,531
137,940,462

جمعدرآمدها

ريال

0
0
()94,200,386
188,537,140
0
0
94,336,754

هزینهها:

22
23

هزينهکارمزدارکان
سايرهزينهها
سود(زيان)خالص
بازدهميانگينسرمايهگذاری()1
بازدهسرمايهگذاریپاياندوره()2

()117,438,964
()241,671,432
()221,169,934

()9,659,434
()27,580,491
57,096,829

-4.72%
-4.40%

1.13%
1.12%

صورتگردشخالصداراییها

خالصدارايیها(واحدهایسرمايهگذاری)اولدوره
واحدهایسرمايهگذاریصادرشدهطیدوره
واحدهایسرمايهگذاریابطالشدهطیدوره
سودتقسيمشده
سود(زيان)خالصدوره
خالصدارايیها(واحدهایسرمايهگذاری)پاياندوره

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
تعدادواحدهای
يادداشت
ريال
سرمايهگذاری
5,103,044,279
5,045
212,554,272
223
0
0
()73,148,889
0
24
()221,169,934
0
5,021,279,728
5,268

يادداشتهایتوضيحیهمراه،بخشجدايیناپذيرصورتهایمالیمیباشد.
سود(زيان)خالص
ميانگينموزون(ريال)وجوهاستفادهشده

=بازدهميانگينسرمايهگذاری()1

تعديالتناشیازتفاوتقيمتصدوروابطال±سود(زيان)خالص
خالصدارايیهایپاياندوره

=بازدهسرمايهگذاریپاياندوره()2

3

دورهمالی1ماهو3روزهمنتهیبه1393/03/31
تعدادواحدهای
سرمايهگذاری
0
5,045
0
0
0
5,045

ريال
0
5,045,947,450
0
0
57,096,829
5,103,044,279

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ13خردادماه3114
 -3اطالعات کلی صندوق
 -3-3تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ 3131/01/01
تحت شماره  33241نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  3131/02/23تحت شماره  11344نزد 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 ( )4اساسنامه  2سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابان شهید
بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك  ،281ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم ،واحد غربی واقع شده است .با توجه به اولین دوره مالی
3ماه و  1روزه ،صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران فعالیت خود را عمال از تاریخ  3131/02/23آغاز نموده است.
اطالعرسانی 

-3-2
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مطابق با ماده  41اساسنامه 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  4درصد 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

3

شرکت سبدگردان کاریزما

20

%2

2

سایر

380

%38

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ13خردادماه3114

مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3130/02/01با شماره ثبت  103311نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك ،281
ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم.
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاري نیکیگستر (سهامیخاص) است که در تاریخ  3130/01/33به شماره ثبت  104701نزد
مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از  :تهران ،شهرك غرب ،بلوار دریا ،پالك  ،210طبقه دوم.
ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ  3130/03/01با شماره ثبت  133232نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،111طبقه .5


حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ  3180/01/28با شماره ثبت  31038نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از :تهران ،میدان فاطمی ،کوچه کامران  ،پالك .4
مدیراجرا ،شرکت توسعه سرمایهگذاري دانشگاه تهران ( سهامی خاص) که در تاریخ  3133/01/13با شماره ثبت  121731نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر اجرا عبارت است از :تهران ،بلوار کشاورز ،نبش  31آذر ،پالك .241

صورتهاي مالی 

 -1مبناي تهیه
صورتهاي مالی صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در تاریخ ترازنامه تهیه شده است.
رویههاي حسابداري 

 -4خالصه اهم

گذاريها


سرمایه
-4-3
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
3181/33/10هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اندازهگیري میشود.
شرکتهاي بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا

سرمایهگذاري در سهام

 -4 -3-3
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  2-3دستورالعمل "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.
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ13خردادماه3114
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

  -4-3-2
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

-4-3-1
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
 -4-2-3سود 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
4درصد 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.
-4-1بدهی به ارکان صندوق 
با توجه به تبصره  1ماده  42اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن صندوق هر  1ماه یک بار تا سقف  30درصد 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
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صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ13خردادماه3114
-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  340میلیون ریال با ارائه
مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینههاي برگزاري
مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  30میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب
مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

ساالنه پنج در هزار ( )0/004از ارزش روزانه سهام وحق تقدم تحت تملک صندوق بهعالوه یک در هزار
( )0/003از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند  1-2-2امیدنامه و  30درصد
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 ( )0/0024از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهاي صندوق و حداقل  10میلیون
ریال و حداکثر  300میلیون ریال.

کارمزد ضامن نقدشوندگی
کارمزد مدیر اجرا

ساالنه پنج در هزار ( )0/004از 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  10میلیون ریال.

حقالزحمه و کارمزد
تصفیه صندوق

معادل سه در هزار ( )0/001ارزش 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
 100میلیون 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  31اساسنامه 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.
7



صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ31خردادماه1394

-5سرمایهگذاريدرسهاموحقتقدمسهام
سرمايهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورسبهتفکيکصنعتبهشرحزيرمیباشد:
1394/03/31
بهايتمامشده

صنعت

ريال
سايرواسطهگریهایمالی

1393/03/31

خالصارزش

درصدبهکل

فروش

داراییها

بهايتمامشده

ريال

خالصارزشفروش

ريال

409,221,085

484,326,684

9.39

خدماتفنیومهندسی

543,866,402

464,392,535

9.00

بانکهاومؤسساتاعتباری

715,400,771

657,990,167

12.76

درصدبهکل
داراییها

ريال

336,491,721

-

318,274,489
-

407,185,081

7.22
5.96

385,244,618

خودرووساختقطعات

100,486,000

89,275,530

1.73

-

-

-

محصوالتشيميايی

511,260,633

505,521,206

9.80

-

-

-

ساير
جمع

2,280,234,891

2,201,506,122

42.69

1,479,747,072
2,223,423,874

26.70
39.88

1,425,704,381
2,129,223,488

-6سرمایهگذاريدرسایراوراقبهادربادرآمدثابت
سرمايهگذاریدرسايراوراقبهادربادرآمدثابتبهتفکيکبهشرحزيرمیباشد:
يادداشت

اوراقمشارکتمجد

6-1

جمع

1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

2,801,200,944

-

2,801,200,944

-

-6-1اوراقمشارکتبهتفکيکناشربهشرحزيرمیباشد:
1394/03/31
تاريخسررسيد
مشارکتمجد
جمع

1395/06/15

ارزشاسمی

نرخسود
%
20%

سودمتعلقه
ريال

ريال
2,780,000,000

23,352,664

2,780,000,000

23,352,664

درصدخالصارزشفروشبهکل
دارايیها

خالصارزشفروش

%

ريال
2,801,200,944

54.31

2,801,200,944

54.31

-7حسابهايدریافتنی:
حسابهایدريافتنیتجاریبهتفکيکبهشرحزيراست:
1394/03/31
حسابهایدريافتنی:
سودسهامدريافتنی
سوددريافتنیسپردهبانکی
جمع

تنزيلنشده
ريال
110,528,1600
110,528,160

1393/03/31
تنزيلشده

نرختنزيل

ريال
106,898,0630
106,898,063

درصد
25
22

تنزيلشده
ريال
0
0

-9سایرداراییها:
سايردارايیهاشاملآنبخشازمخارجتأسيسصندوقوهزينهنرمافزارمیباشدکهتاتاريخترازنامهمستهلکنشدهوبهعنواندارايیبهسالهایآتیمنتقلمیشود.براساسماده37اساسنامهمخارجتأسيسطیدورهفعاليتصندوقياظرف5سالهرکدامکمترباشدبهصورتروزانه
مستهلکمیشود.دراينصندوقمدتزماناستهالكمخارجتأسيس5سالوهزينهنرمافزارومجامع1سالمیباشد.
1394/03/31
ماندهدرابتدایدوره
هزينههایتأسيس
هزينهنرمافزار
جمع

ريال
9,689,784
188,160,024
197,849,808
#N/A

مخارجاضافه
شدهطیدوره
ريال

استهالكدوره
ريال
)(3,330,260
)(237,209,775
)(240,540,035

0
49,050,000
49,050,000

8

ماندهپاياندوره
ريال
6,359,524
249
6,359,773

ماندهدرابتدایدوره
ريال
0
0
0

1393/03/31
مخارجاضافه
استهالكدوره ماندهپاياندوره
شدهطیدوره
ريال
ريال
ريال
9,689,784
(310,216) 10,000,000
188,160,024 (23,519,976) 211,680,000
197,849,808 (26,992,192) 224,842,000

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ31خردادماه1394
-10موجودينقد:

1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

حسابکوتاهمدتنزدبانکتجارت166658500

36,539,880

3,002,136,198

حسابجارینزدبانکتجارتشمارهحساب0245900511

4,960,000

10,156,068

41,499,880

3,012,292,266

جمع
-11جاريکارگزاران:

1394/03/31
ماندهابتدایدوره
ريال

کارگزاري

جاریکارگزاران

0

جمع

0

گردشبدهکار
ريال
30,862,817,446

30,862,817,446

1393/03/31
ماندهپاياندوره
ريال

ماندهپاياندوره
ريال

گردشبستانکار
ريال
)(30,862,817,446

0

0

)(30,862,817,446

0

0

-11-1ماندهفوقبابتخريدوفروشسهامتوسطشرکتهایکارگزاریمیباشدکهتاتاريختهيهاينگزارشتصفيهشدهاست.
-12پرداختنیبهارکانصندوق:
ذخيرهکارمزدارکاندرتاريخترازنامهبهشرحزيرمیباشد:

1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

مديرصندوق
مديراجرا
متولی
ضامننقدشوندگی

3,407,051
5
21,642,720
13,037,457

410,523
0
3,905,748
2,325,085

حسابرس

32,476,401
70,563,634

3,018,078
9,659,434

جمع
-13بدهیبهسرمایهگذاران:
بدهیبهسرمايهگذارانمتشکلازاقالمزيرمیباشد.

بدهیبابتتتمهواحدهایصادرشده
بدهیبابتسودپرداختنی
ذخيرهبابتسرمايهگذاریدرهمهمنافع

1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

180

1,302,550

0

0

1,820,544

0

1,820,724

1,302,550

-14سایرحسابهايپرداختنیوذخائر:

سايرحسابهایپرداختنیوذخائربهشرحزيرمیباشد:
1394/03/31

1393/03/31

ريال

ريال

ذخيرههزينههایتحققيافتهپرداختنشده(مربوطبهتأسيس،مجامعونرمافزار)

1,588,696
62,212,000

517,299
224,842,000

جمع

63,800,696

225,359,299

ذخيرهکارمزدتصفيه

-15خالصداراییها:

خالصدارايیهادرتاريخترازنامهبهتفکيکواحدهایسرمايهگذاریعادیوممتازبهشرحزيرمیباشد:
1394/03/31
تعداد

واحدهایسرمايهگذاریعادی
واحدهایسرمايهگذاریممتاز
جمع

4,268
1,000
5,268

9

1393/03/31
تعداد

ريال

3,826,854,466
896,638,816
5,021,279,728

4,045
1,000
5,045

ريال

4,091,538,971
1,011,505,308
5,103,044,279

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ31خردادماه1394
-16سود(زیان)فروشاوراقبهادار

سود(زيان) اوراقبهاداربهشرحزيراست:

دورهمالی1ماهو3
روزهمنتهیبه
1393/03/31
ريال

سالمالیمنتهیبه
1394/03/31

يادداشت

ريال
سود(زيان) حاصلازفروشسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس

16-1

)(499,955,768

0

سود(زيان) حاصلازفروشحقتقدمسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس

16-2

)(75,072,040

0

)(575,027,808

0

جمع

-16-1سود(زيان) حاصلازفروشسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس
دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
شرکت

ذوبآهناصفهان
ايرانخودرو
بانکپاسارگاد
بانکتجارت
بيمهپارسيان
تراکتورسازیايران
سرمايهگذاریتوسعهصنايعسيمان
سيمانتهران
شرکتارتباطاتسيارايران
شرکتمخابراتايران
صنايعپتروشيمیخليجفارس
فوالدمبارکهاصفهان
گروهمپنا
ليزينگرايانسايپا
ملیصنايعمسايران
جمع

تعداد

بهايفروش

ارزشدفتري

کارمزد

مالیات

سود(زیان)فروش

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

سود(زیان)فروش
ريال

75,000

216,005,598

)(263,483,971

)(1,103,775

)(1,080,024

)(49,662,172

0

68,000

166,631,047

)(222,506,295

)(881,474

)(833,154

)(57,589,876

0

150,000

228,837,193

)(311,763,165

)(1,210,532

)(1,144,184

)(85,280,688

0

1,521,000

1,781,141,235

)(1,760,450,448

)(9,421,872

)(8,905,682

2,363,233

0

80,000

156,800,000

)(189,493,096

)(829,467

)(783,999

)(34,306,562

0

35,000

157,815,000

)(202,896,303

)(834,835

)(789,074

)(46,705,212

0

50,000

85,200,000

)(75,364,500

)(450,698

)(426,000

8,958,802

0

200,000

763,985,600

)(778,490,864

)(4,041,470

)(3,819,928

)(22,366,662

0

25,000

750,453,030

)(660,670,743

)(3,969,881

)(3,752,263

82,060,143

0

540,000

1,479,650,522

)(1,548,645,762

)(7,827,306

)(7,398,247

)(84,220,793

0

75,000

986,835,000

)(1,122,931,050

)(5,220,342

)(4,934,173

)(146,250,565

0

80,000

179,360,000

)(209,010,880

)(948,809

)(896,799

)(31,496,488

0

135,700

1,146,019,586

)(1,114,211,060

)(6,062,426

)(5,730,095

20,016,005

0

127,968

317,872,512

)(318,274,489

)(1,681,537

)(1,589,362

)(3,672,876

0

162,000
3,324,668

348,786,000
8,765,392,323

)(396,999,063
)(9,175,191,689

)(1,845,066
)(46,329,490

)(1,743,928
)(43,826,912

)(51,802,057
)(499,955,768

0
0

-16-2سود(زيان) حاصلازفروشحقتقدمسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس
دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
شرکت

بيمهپارسيان
ملیصنايعمس
بانکپاسارگاد
جمع

بهايفروش

تعداد

کارمزد

ارزشدفتري

مالیات

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

22,432

20,302,059

)(30,701,864

)(107,385

)(101,509

)(10,608,699

0

38,880

34,459,194

)(62,675,705

)(182,277

)(172,294

)(28,571,082

0

60,000
60,000

ريال

37,980,000

)(73,481,452

)(200,908

)(189,899

)(35,892,259

0

92,741,253

)(166,859,021

)(490,570

)(463,702

)(75,072,040

0

-17سود(زیان)فروشاوراقبهاداربادرآمدثابت

دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
اوراقبادرآمدثابت
اوراقسلفاستانداردسنگآهن
اجارهمپنا
اجارهمسکن
اجارهچادرملو
مشارکتمجد
اجارهاميد
جمع

تعداد
860
2,500
290
690
2,960
80

7,380

ارزشدفتري
ريال
)(1,546,678,311
)(2,501,815,000
)(290,210,540
)(690,500,940
)(2,969,498,470

بهايفروش
ريال
1,595,933,670
2,500,000,000
290,000,000
690,000,000
2,981,407,920
80,000,000
8,137,341,590

10

کارمزد
ریال
)(1,235,248
)(1,935,000
)(224,460
)(534,060
)(2,307,599

سود(زیان)فروش
ريال
48,020,111
)(3,750,000
)(435,000
)(1,035,000
9,601,851

سود(زیان)فروش
ريال
0
0
0
0
0

)(80,058,080

)(61,920

)(120,000

0

)(8,078,761,341

)(6,298,287

52,281,962

0

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ31خردادماه1394

-18سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهادار

سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهاداربهشرحذيلمیباشد:
يادداشت

دورهمالی1ماهو3
روزهمنتهیبه
1393/03/31
ريال

سالمالیمنتهی
به1394/03/31
ريال

سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس

18-1

)(78,728,769

سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهاداربادرآمدثابت

18-3

3,179,510

0

)(75,549,259

)(94,200,386

جمع

)(94,200,386

-18-1سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریسهامشرکتهایپذيرفتهشدهدربورسيافرابورس
دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
سود(زیان)

سود(زیان)تحققنیافته

تحققنیافتهنگهداري

نگهداري

ريال

ريال

ريال

215,000

489,125,000

)(408,986,305

)(2,587,471

)(2,445,625

75,105,599

خدماتفنیومهندسی

66,242

468,993,360

)(543,641,285

)(2,480,975

)(2,344,967

)(79,473,867

0

بانکهاومؤسساتاعتباری

709,000

664,509,000

)(715,081,806

)(3,515,253

)(3,322,545

)(57,410,604

0

خودرووساختقطعات

40,000

90,160,000

)(100,442,724

)(476,946

)(450,800

محصوالتشيميايی
جمع

175,500
1,205,742

510,529,500
2,223,316,860

)(511,015,578
)(2,279,167,699

)(2,700,701
)(11,761,346

)(2,552,648
)(11,116,584

)(11,210,470
)(5,739,427
)(78,728,769

)(21,940,464

صنعت

تعداد

ارزشبازار

ارزشدفتري

ريال
سايرواسطهگریهایمالی

کارمزدفروش
ريال

ريال

مالیاتفروش

-18-3سود(زيان)تحققنيافتهنگهداریاوراقبهاداربادرآمدثابت
دورهمالی1ماهو
سالمالیمنتهیبه1394/03/31
3روزهمنتهیبه
سود(زيان)
سود(زيان)
نوعاوراقبهادار
تحققنيافته
تحققنيافتهنگهداری
ريال
ريال
اوراقمشارکت

اوراقمشارکتمجد

3,179,510

0

3,179,510

0

-19سوداوراقبهاداربادرآمدثابت
سوداوراقبهاداربادرآمدثابت،سودسپردهبانکیبهشرحزيرمیباشد:

يادداشت

دورهمالی1ماهو3
سالمالیمنتهیبه
روزهمنتهیبه
1394/03/31
1393/03/31
ريال

سودسپردهبانکی(حسابپشتيبان)

19-1

15,465,022

سوداوراقمشارکت

19-2

457,570,951

ريال
188,537,140
-

473,035,973

جمع

188,537,140

-19-1سودسپردهبانکی
دورهمالی1ماهو3
روزهمنتهیبه
1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
تاریخ
سرمایهگذاري

نرخسود

سودسپرده
ریال

حسابپشتیباننزدبانکتجارت
جمع

1392/06/02

22%

هزینهتنزیل

سودخالص

ریال

ریال

سودخالص
ریال

15,465,022

0

15,465,022

188,537,140

15,465,022

0

15,465,022

188,537,140

11

)(18,217,232

)(54,042,690
)(94,200,386

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبه31خردادماه1394

-19-2سوداوراقبادرآمدثابت

دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31
اوراقبادرآمدثابت

تاریخخرید

تاریخسررسید

سودمتعلقه

سودمتعلقه
ريال

اجارهمسکن

1393/05/11

1395/03/17

5,523,708

-

مشارکتمجد

1393/02/20

1394/09/22

274,508,740

-

اجارهچادرملو

1393/02/20

1396/07/09

36,624,076

-

اجارهاميد

1393/06/10

1394/05/25

2,003,144

-

اجارهمپنا

1393/04/02

1395/03/28

138,911,283

-

457,570,951

-

جمع

-20سودسهام
دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31

سالمالیمنتهیبه1394/03/31

نامشرکت

سالمالی

تاريختشکيلمجمع

تعدادسهاممتعلقهدر
زمانمجمع

سودمتعلقبههرسهم

جمعدرآمدسود
سهم

هزينهتنزيل

خالصدرآمدسود
سهام

جمعدرآمدسودسهم

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

1392/09/30

1393/04/22

162,000

400

64,800,000

0

64,800,000

0

بانکپاسارگاد

1392/09/30

1393/04/25

150,000

320

48,000,000

0

48,000,000

0

ليزينگرايانسايپا

1392/09/30

1393/04/05

127,968

370

47,348,160

0

47,348,160

0

پتروشيمیمبين

1393/12/29

1394/03/27

175,500

360

63,180,000

)(3,630,097

59,549,903

0

پتروشيمیخليجفارس

1393/03/31

1393/07/26

35,000

1,000

35,000,000

0

35,000,000

0

258,328,160

)(3,630,097

254,698,063

0

ملیصنايعمسايران

جمع

-21سایردرآمدها
سايردرآمدهابهشرحزيرمیباشد:
سالمالیمنتهیبه
1394/03/31
تعديلکارمزدکارگزاریها

5,195,966

دورهمالی1ماهو3
روزهمنتهیبه1393/03/31
0

سايردرآمدها

3,305,565

0

جمع

8,501,531

0

-22هزینهکارمزدارکان
هزينهکارمزدارکانبهشرحزيرمیباشد:

مديرصندوق
متولی
ضامننقدشوندگی
حسابرس
جمع

سالمالیمنتهیبه
1394/03/31
ريال
15,002,615
43,301,868
26,658,080
32,476,401
117,438,964

دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31
ريال
410,523
3,905,748
2,325,085
3,018,078
9,659,434

سالمالیمنتهیبه
1394/03/31
ريال
3,330,260
237,209,775
1,071,397
60,000
241,671,432

دورهمالی1ماهو3روزه
منتهیبه1393/03/31
ريال
310,216
3,162,000
23,519,976
517,299
71,000
27,580,491

-23سایرهزینهها

هزينههایتأسيس
هزينهبرگزاریمجامع
هزينهنرمافزار
هزينهتصفيه
هزينهکارمزدبانکی
جمع
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صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
برايسالمالیمنتهیبهتاریخ31خردادماه1394
-24سودتقسیمشده
براساسبند4اميدنامهوماده27اساسنامهمبنیبرلزومتقسيممنافعصندوقدرمقاطعزمانی6ماههدرتاريخهای31شهريورماهو29اسفندماههرسالوبرمبناینرخمندرجدربند1-5اميدنامه،در
تاريخ31شهريورماه93مبلغ73،148،889ريالازمنافعتحصيلشدهصندوقبيندارندگانواحدهایسرمايهگذاریتقسيمشد.همچنيندرتاريخ29اسفندماه93بهدليلعدمخلقمنافعدرصندوق،طبق
بند2-5اميدنامهمبلغ3,376,545ريالازمحلکارمزدهایپرداختنشدهمديرصندوق،بيندارندگانواحدهایسرمايهگذاریصندوقتقسيمگرديد.

-25تعهداتوبدهیهاياحتمالی
درتاريخترازنامهصندوقهيچگونهبدهیاحتمالیندارد.
-26سرمایهگذاريارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق
1394/03/31
اشخاصوابسته

نام

نوعوابستگی

1393/03/31
نوعواحدهای
سرمايهگذاری

تعداد
واحدهای
سرمايهگذاری

درصدتملک

تعدادواحدهای
سرمايهگذاری

درصدتملک

مديرواشخاصوابستهبهوی

شرکتسبدگردانکاريزما(سهامیخاص)
علیتيموریشندی
فريدونزارعی

مديرصندوق
سهامداروعضوهيأت
سهامداروعضوهيأت

ممتاز
ممتاز
ممتاز

20
10
10

0.40%
0.20%
0.20%

20
10
10

0.40%
0.20%
0.20%

ضامننقدشوندگیصندوقو
اشخاصوابستهبهوی

شرکتتأمينسرمايهسپهر(سهامیخاص)

ضامننقدشوندگی

ممتاز

10

0.20%

10

0.20%

مديراجرا

ممتاز

950

18.82%

950

18.82%

مديراجراواشخاصوابستهبهوی شرکتتوسعهسرمايهگذاریدانشگاهتهران

-27معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنها

1393/03/31

1394/03/31
شرحمعامله

طرفمعامله
نوعوابستگی
کارگزاریسرمايهودانش(سهامی
خاص)

کارگزارصندوق

موضوعمعامله
خريدوفروشسهامو
اوراقمشارکت

ارزشمعامله

تاریخ

(ریال)

معامله

طیسال
30,862,817,446
مالی

ماندهطلب
(بدهی)-ریال
-

ماندهطلب
(بدهی)-
ریال
-

-28رویدادهايبعدازتاریخترازنامه
رويدادهايیکهدردورهبعدازتاريخترازنامهتاتاريختاييدصورتهایمالیاتفاقافتادهومستلزمتعديلاقالمصورتهایمالیوياافشادريادداشتهایهمراهبودهوجودنداشتهاست.
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