صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
صورتهای مالی
دوره میانی نه ماهه منتهی به1393/12/29

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
صورتهايمالی 

دورهمیانینهماههمنتهیبه 29اسفندماه3191

به پیوست صورتهاي مالی صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مربوط به دوره مالی منتهی به  29اسفندماه  3191که در
اجراي بند  7ماده  45اساسنامه 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:
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 -5خالصه اهم رویههاي حسابداري
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 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  3195/02/36به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.
ارکان صندوق
مدیر
متولی

نماینده

شخص حقوقی

فریدون زارعی

شرکت سبدگردان کاریزما

علی رحمانی

شرکت مشاور سرمایه گذاري نیکی گستر





1

امضاء

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
صورتخالصداراییها
درتاریخ29اسفند1393
يادداشت
داراییها:
سرمايهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسیوفرابورسی

5

سرمايهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابت

6

حسابهایدريافتنی

7

سايردارايیها

9

موجودینقد

10

جاریکارگزاران

11

جمعدارايیها

1393/12/29

1393/03/31

ريال

ريال

1,328,305,461
3,432,400,545
47,377,181
7,208,272
25,218,656
0
4,840,510,115

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

)(40,857,185
)(5,197,269
)(14,750,696
)(60,805,150
4,779,704,965

خالصدارايیهایهرواحدسرمايهگذاری

929,361

يادداشتهایتوضيحیهمراه،بخشجدايیناپذيرصورتهایمالیمیباشد.

2

)(9,659,434
)(1,302,550
)(225,359,299
)(236,321,283
5,103,044,279
1,011,505

صندوقسرمايهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
گزارشمالیمیاندورهاي
صورتسودوزيانوگردشخالصدارايیها
برايدورهمیانینهماههمنتهیبهتاريخ29اسفند1393
دوره میانی نه ماهه منتهی به
دوره مالی نه ماهه منتهی به
1393/12/29

یادداشت
درآمد:

دوره مالی  1ماه و  3روزه منتهی
1392/09/30
به 1393/03/31

ریال

16
17
18
19
20
21

سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود (زیان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب
درآمد سود سهام
سایر درآمدها

()575,027,808
48,777,531
()175,895,214
316,194,341
195,148,160
7,503,741
()183,299,249

جمع درآمدها

ریال

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

هزينهها:

22
23

هزینه كارمزد اركان
سایر هزینهها
سود (زیان)خالص
بازده میانگین سرمایهگذاری ()1
بازده سرمایهگذاری پایان دوره()2

()87,732,515
()191,712,933
()462,744,697

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

-9.7%
-9.7%

1.13%
1.12%

صورتگردشخالصدارايیها
دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
تعداد واحدهای
ریال
سرمایهگذاری
5,103,044,279
5,045
212,554,272
223
0
0
()73,148,889
()462,744,697
0
4,779,704,965
5,268

خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) اول دوره
واحدهای سرمایهگذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایهگذاری ابطال شده طی دوره
سود تقسیم شده
سود (زیان) خالص دوره
خالص داراییها (واحدهای سرمایهگذاری) پایان دوره

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جداییناپذیر صورتهای مالی میباشد.
سود (زیان)خالص
میانگین موزون (ریال)وجوه استفاده شده

= بازده میانگین سرمایهگذاری()1

تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدوروابطال  ±سود (زیان)خالص
خالص داراییهای پایان دوره

=بازده سرمایهگذاری پایان دوره()2

3

دوره مالی  1ماه و  3روزه منتهی به1393/03/31
تعداد واحدهای
ریال
سرمایهگذاری
0
0
5,045,947,450
5,045
0
0
0
5,045

57,096,829
5,103,044,279

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانینهماههمنتهیبه92اسفندماه3121
 -3اطالعات کلی صندوق
 -3-3تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ 3121/01/01
تحت شماره  33941نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  3121/09/92تحت شماره  11244نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت
رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمع آوري 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
موسسات مالی و هر نوع سپردهگذاري نزد بانکها و موسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی
سرمایهگذاري مینماید .مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ( )4اساسنامه  9سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابان شهید
بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك  ،981ساختمان 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  3121/09/92آغاز نموده است.
-3-9اطالعرسانی 
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مطابق با ماده  45اساسنامه در تارنماي صندوق به
آدرس  www.utfund.irدرج گردیده است.
سرمایهگذاري 

 -9ارکانصندوق
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:

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز
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شرکت سبدگردان کاریزما

9

سایر
جمع





4

تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

90

29

280

%28

3000

2300

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانینهماههمنتهیبه92اسفندماه3121

مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3120/09/05با شماره ثبت  503311نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارتست از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك ،981
ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم ،واحد غربی.
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاري نیکیگستر(سهامیخاص) است که در تاریخ  3120/01/33به شماره ثبت  504701نزد
مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از  :تهران ،شهرك غرب ،بلوار دریا ،پالك ،950
طبقه دوم.
ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ  3120/02/01با شماره ثبت  532929نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارست از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،111طبقه .5


حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان است که در تاریخ  3180/05/98با 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 سرمایه گذاري دانشگاه تهران( سهامی خاص) که در تاریخ  3123/01/13با شماره ثبت  591731نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر اجرا عبارتست از :تهران ،بلوار کشاورز ،نبش  31آذر ،پالك .941

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 قمیت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهاي سرمایهگذاري" مصوب
3181/33/10هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیري میشود.
سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاري در سهام شرکتهاي بورسی یا

  -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  9-3دستورالعمل "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  90درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبناي محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.
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صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانینهماههمنتهیبه92اسفندماه3121
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت

  -4-3-9
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
-4-9در آمد حاصل از
  -4-9-3سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها 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 سرمایه پذیر و حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علیالحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی
به عالوه  4درصد تنزیل میشود .تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
علیالحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت
 -4-9-9سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 
یا علیالحساب ،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 یا علیالحساب سپرده 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  49اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن صندوق هر  1ماه یک بار تا سقف  20درصد قابل پرداخت است.
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب منعکس میشود.
-4-4مخارج تامین مالی 
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها ،موسسات مالی اعتباري و خرید اقساطی سهام مخارج تامین مالی را در بر میگیرد و در دوره
وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
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صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
برايدورهمیانینهماههمنتهیبه92اسفندماه3121
-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 ( )0/009از وجوه جذب شده در پذیره نویسی 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 بعالوه یک در هزار()0/003
از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند  1-9-9امید نامه و  30درصداز
مابهالتفاوت روزانه سود علیالحساب دریافتنی ناشی از سپردهگذاري در بانکها یا موسسات 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 ( )0/0094از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی هاي صندوق و حداقل 50
میلیون 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 می شود.

حق الزحمه حسابرس

ساالنه مبلغ ثابت  10میلیون ریال.

حق الزحمه و کارمزد
تصفیه صندوق

معادل سه در هزار ( )0/001ارزش خالص دارایی هاي صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد.

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
نرم افزار ،تارنما و خدمات
پشتیبانی آنها

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینههاي پشتیبانی آنها ساالنه تا سقف
 900میلیون ریال با ارایه 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 .و 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  9ماده  31اساسنامه ارزش روز داراییهاي صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهاي سرمایهگذاري
است ،به دلیل آنکه دارایی هاي 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



صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي دوره مياني نهماهه منتهي به تاريخ  29اسفند 1393
 -5سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم سهام
سرمایهگذاری در سهام و حق تقدم شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر میباشد:

1393/12/29
صنعت

1393/03/31

بهاي تمام شده

خالص ارزش فروش

درصد به كل داراييها

ريال

ريال

خدمات فنی و مهندسی

543,866,402

452,104,310

0.09

بانک ها و موسسات اعتباری

715,400,771

618,752,837

0.13

سایر واسطه گریهای مالی

239,533,501

257,448,314

0.05

جمع

1,498,800,674

1,328,305,461

بهاي تمام شده

خالص ارزش فروش

ريال

ريال
-

407,185,081

سایر

0.27

داراييها
-

385,244,618

-

درصد به كل

7.22

318,274,489

5.96

1,816,238,793

1,425,704,381

26.70

2,223,423,874

2,129,223,488

39.88

 -6سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادر با درآمد ثابت يا علي الحساب
سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر میباشد:
یادداشت

اوراق مشارکت مجد  3ماهه

1393/12/29

1393/03/31

ریال

ریال
-

3,432,400,545
3,432,400,545

جمع

-

 -1-6اوراق مشارکت به تفکیک ناشر به شرح زیر میباشد:
1393/12/29
تاریخ سررسید
مشارکت مجد سه ماهه %20

1395/06/15

نرخ سود

ارزش اسمی

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

%

ریال

ریال

لایر

20%

درصد خالص ارزش فروش به کل داراییها
%

3,410,000,000

25,039,885

3,432,400,545

70.91

3,410,000,000

25,039,885

3,432,400,545

70.91

 -7حسابهاي دريافتني:
حسابهای دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیر است:

1393/12/29
حسابهای دریافتنی :
سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده بانکی
جمع

تنزیل نشده
ریال
47,348,160
29,021
47,377,181

1393/03/31
تنزیل شده
ریال
190,193,890
29,021
190,222,911

نرخ تنزیل
درصد
25
22

تنزیل شده
ریال
0
0
0

 -9ساير داراييها:
سایر داراییها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار میباشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل میشود .بر اساس ماده  37اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف  5سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می شود .در این
صندوق مدت زمان استهالك مخارج تأسیس  5سال و هزینه نرم افزار و مجامع  1سال میباشد .
1393/03/31
1393/12/29
مخارج اضافه
شده طی دوره

مانده در ابتدای دوره
هزینههای تاسیس
هزینه نرم افزار
هزینههای برگزاری مجامع
جمع

ریال
9,689,784
188,160,024
0
197,849,808

استهالك دوره
ریال
)(2,481,728
)(188,159,808

ریال
0
0
0
0

)(128,262,504

8

مانده پایان دوره
ریال
7,208,056
216
0
7,208,272

مانده در ابتدای دوره

ریال
0
0
0
0

مخارج اضافه شده
طی دوره

ریال
10,000,000
211,680,000
3,162,000
224,842,000

استهالك دوره
ریال
)(310,216
)(23,519,976
)(3,162,000
)(26,992,192

مانده پایان دوره
ریال
9,689,784
188,160,024
0
197,849,808

صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي دوره مياني نهماهه منتهي به تاريخ  29اسفند 1393
 -10موجودي نقد :
1393/12/29

1393/03/31

ریال

ریال

حساب کوتاه مدت نزد بانک تجارت 166658500

20,218,656

3,002,136,198

حساب جاری نزد بانک تجارت شماره حساب 0245900511

5,000,000

10,156,068

25,218,656

3,012,292,266

جمع
 -11جاري كارگزاران:

1393/12/29
كارگزاري

جاری کارگزاران

مانده ابتدای دوره
ریال
0

جمع

0

گردش بدهکار
ریال
29,209,459,526

29,209,459,526

گردش بستانکار
ریال
)(29,209,459,526

0

)(29,209,459,526

0

1393/03/31
مانده پایان دوره
ریال

مانده پایان دوره
ریال
0

0

 -11-1مانده فوق بابت خرید و فروش سهام توسط شرکتهای کارگزاری (کارگزاران) میباشد که تا تاریخ تهیه این گزارش تسویه شده است.
-12پرداختني به اركان صندوق:
ذخیره کارمزد ارکان در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد:
1393/03/31
ریال

1393/12/29
ریال

مدیر صندوق
مدیر اجرا
متولی
ضامن نقدشوندگی

1,724
5
10,533,684
6,177,148

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

حسابرس

24,144,624
40,857,185

3,018,078
9,659,434

جمع
 -13بدهي به سرمايهگذاران:
بدهی به سرمایهگذاران متشکل از اقالم زیر می باشد.

1393/12/29
ریال
180
3,376,545
1,820,544
5,197,269

بدهی بابت تتمه واحدهای صادرشده
بدهی بابت سود پرداختنی
ذخیره بابت سرمایهگذاری در همه منافع

1393/03/31
ریال
1,302,550
0
0
1,302,550

تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبالغ فوق تصفیه نشده است.
 -14ساير حسابهاي پرداختني وذخائر:

سایر حسابهای پرداختنی وذخائر به شرح زیر میباشد:
1393/12/29

1393/03/31

ریال

ریال

ذخیره کارمزد تصفیه
ذخیره هزینههای تحققیافته پرداخت نشده(مربوط به تاسیس)

1,588,696
13,162,000

517,299
224,842,000

جمع

14,750,696

225,359,299

 -15خالص داراييها:

خالص داراییها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدهای سرمایهگذاری عادی و ممتاز به شرح زیر میباشد:
1393/12/29
تعداد

4,143
1,000
5,143

واحدهای سرمایهگذاری عادی
واحدهای سرمایهگذاری ممتاز
جمع

9

1393/03/31
تعداد

ریال

3,805,061,767
918,431,515
4,723,493,282

4,045
1,000
5,045

ریال

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

صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي دوره مياني نهماهه منتهي به تاريخ  29اسفندماه 1393
-16سود (زيان) فروش اوراق بهادار

سود (زیان) اوراق بهادار به شرح زیر است:
یادداشت

دوره میانی نهماهه منتهی
به 1393/12/29

دوره مالی  1ماه و 3
روزه منتهی به
1393/03/31

ریال

ریال

سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

16-1

)(499,955,768

0

سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

16-2

)(75,072,040

0

)(575,027,808

0

جمع

 -16-1سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی  1ماه و  3روزه
منتهی به 1393/03/31

دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
صنعت

ارتباطات سیار
ایران خودرو
بانگ تجارت
بانک پاسارگاد
بیمه پارسیان
تراکتور سازی
ذوب آهن اصفهان
رایان سایپا
فوالد مبارکه
مخابرات
ملی مس
مپنا
سیمان تهران
توسعه صنایع سیمان
پتروشیمی خلیج فارس
جمع

تعداد

بهاي فروش

ارزش دفتري

كارمزد

ماليات

سود (زيان) فروش

ریال

ریال

ریال

سود (زيان) فروش
ریال

ریال

ریال

25,000

750,453,030

)(660,670,743

)(3,969,881

)(3,752,263

82,060,143

0

68,000

166,631,047

)(222,506,295

)(881,474

)(833,154

)(57,589,876

0

1,521,000

1,781,141,235

)(1,760,450,448

)(9,421,872

)(8,905,682

2,363,233

0

150,000

228,837,193

)(311,763,165

)(1,210,532

)(1,144,184

)(85,280,688

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

75,000

216,005,598

)(263,483,971

)(1,103,775

)(1,080,024

)(49,662,172

0

127,968

317,872,512

)(318,274,489

)(1,681,537

)(1,589,362

)(3,672,876

0

80,000

179,360,000

)(209,010,880

)(948,809

)(896,799

)(31,496,488

0

540,000

1,479,650,522

)(1,548,645,762

)(7,827,306

)(7,398,247

)(84,220,793

0

162,000

348,786,000

)(396,999,063

)(1,845,066

)(1,743,928

)(51,802,057

0

135,700

1,146,019,586

)(1,114,211,060

)(6,062,426

)(5,730,095

20,016,005

0

200,000

763,985,600

)(778,490,864

)(4,041,470

)(3,819,928

)(22,366,662

0

50,000

85,200,000

)(75,364,500

)(450,698

)(426,000

8,958,802

0

75,000
3,324,668

986,835,000
8,765,392,323

)(1,122,931,050
)(9,175,191,689

)(5,220,342
)(46,329,490

)(4,934,173
)(43,826,912

)(146,250,565
)(499,955,768

0
0

 -16-2سود (زیان) حاصل از فروش حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی 1ماه و  3روزه
منتهی به 1393/03/31

دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
صنعت

بیمه پارسیان
ملی صنایع مس
بانک پاسارگاد
جمع

تعداد

بهاي فروش

كارمزد

ارزش دفتري

جمع

سود (زيان) فروش

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

22,432

20,302,059

9,484,466

)(107,385

)(101,509

)(10,608,699

38,880

34,459,194

5,533,541

)(182,277

)(172,294

)(28,571,082

60,000
60,000

ريال

37,980,000

1,696,934

)(200,908

)(189,899

)(35,892,259

0

37,980,000

16,714,941

)(490,570

)(463,702

)(75,072,040

0

-17سود (زيان) فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

اوراق مشارکت
مشارکت مجد سه ماهه  20درصد
اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
اجاره مپنا  3ماهه  20درصد
اجاره مسکن سه ماهه  20درصد
اجاره چادرملو سه ماهه  20درصد
اجاره امید سه ماهه  20درصد

ماليات

سود (زيان) فروش

دوره میانی نهماهه
منتهی
به1393/12/29
سود(زیان)فروش
6,097,420
48,020,111
)(3,750,000
)(435,000
)(1,035,000

دوره مالی  1ماه و  3روزه
منتهی به 1393/03/31

سود(زیان)فروش
0
0
0
0
0

)(120,000

0

48,777,531

0

10

صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نهماهه منتهی به 29اسفندماه 1393
-18سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار

سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

یادداشت

دوره میانی نهماهه

دوره مالی  1ماه و  3روزه

منتهی به 1393/12/29

منتهی به 1393/03/31

ریال

سود (زیان) تحققنیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

18-1
18-3

جمع

)(170,495,214
)(5,400,000
)(175,895,214

ریال

94,200,386
0
94,200,386

 -18-1سود (زیان) تحققنیافته نگهداری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس
دوره مالی  1ماه و  3روزه

دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
شرکت

تعداد

ارزش بازار

کارمزد فروش

ارزش دفتری

منتهی به 1393/03/31

مالیات فروش

سود (زیان)

سود (زیان)
تحققنیافته نگهداری

تحققنیافته
نگهداری
ریال
)(18,217,232

سایر واسطه گریهای مالی

125,000

ریال
260,125,000

ریال
)(239,533,501

ریال
)(1,376,061

ریال
)(1,300,625

ریال
17,914,813

خدمات فنی و مهندسی

66,242

456,804,832

)(543,866,402

)(2,416,498

)(2,284,024

)(91,762,092

0

بانکها و موسسات اعتباری

709,000

625,186,000

)(715,400,771

)(3,307,234

)(3,125,930

0
1,342,115,832

0
)(1,498,800,674

0
)(7,099,793

0
)(6,710,579

)(96,647,935
0
)(170,495,214

)(21,940,464

0
900,242

سایر
جمع

 -18-3سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری
ریال

نوع اوراق بهادار
اوراق مشارکت

اوراق مشارکت سه ماهه مجد

دوره مالی  1ماه و  3روزه
منتهی به 1393/03/31

سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری
ریال

)(5,400,000
)(5,400,000

0

 -19سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب ،سود سپرده بانکی به شرح زیر میباشد:
یادداشت

دوره میانی ششماهه منتهی به

دوره مالی 1ماه و  3روزه

1393/12/29

منتهی به 1393/03/31

ریال

ریال

سودسپرده بانکی (حساب پشتیبان)

19-1

14,191,766

سود اوراق مشارکت

19-2

302,002,575
316,194,341

جمع

188,537,140
188,537,140

-19-1سود سپرده بانکی
دوره مالی  1ماه و  3روزه

دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29

منتهی به 1393/03/31

تاریخ
سرمایه

نرخ سود

سود سپرده

هزینه تنزیل

سود خالص

سود خالص

ریال

ریال

ریال

ریال

گذاری
حساب پشتیبان نزد بانک تجارت
جمع

1392/06/02

22%

14,191,766

0

14,191,766

188,537,140

14,191,766

0

14,191,766

188,537,140

11

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

صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
گزارش مالي ميان دوره اي
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي دوره مياني نهماهه منتهي به 29اسفند 1393
-19-2سود اوراق با درآمد ثابت
دوره مالي 1ماه و  3روزه

دوره میانی نهماهه منتهی به 1393/12/29
اوراق

تار يخ خريد

تاريخ سررسيد

منتهي به 1393/03/31

سود متعلقه

سود متعلقه
ریال

اجاره مسکن سه ماهه  20درصد

1393/05/11

1395/03/17

5,523,708

-

مشارکت مجد سه ماهه  20درصد

1393/02/20

1394/09/22

118,940,364

-

اجاره چادرملو سه ماهه  20درصد

1393/02/20

1396/07/09

36,624,076

-

اجاره امید سه ماهه  20درصد

1393/06/10

1394/05/25

2,003,144

-

اجاره مپنا  3ماهه  20درصد

1393/04/02

1395/03/28

138,911,283
302,002,575

جمع

-

 -20سود سهام
دوره مالي  1ماه و 3روزه

دوره میانی ششماهه منتهی به 1393/12/29
نام شرکت

سال مالی

تاریخ تشکیل مجمع

تعداد سهام متعلقه
درزمان مجمع

منتهي به 1393/03/31

سود متعلق به هر
سهم

جمع درآمد سود
سهم

هزینه تنزیل

خالص درآمد سود
سهام

جمع درآمد سود
سهم

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1392/09/30

1393/04/22

162,000

400

64,800,000

0

64,800,000

0

بانک پاسارگاد

1392/09/30

1393/04/25

150,000

320

48,000,000

0

48,000,000

0

لیزینگ رایان سایپا

1392/09/30

1393/04/05

127,968

370

47,348,160

0

47,348,160

0

پتروشیمی خلیج فارس

1393/03/31

1393/07/26

35,000

1,000

35,000,000

0

35,000,000

0

195,148,160

0

195,148,160

0

ملی صنایع مس ایران

جمع

 -21ساير درآمدها
دوره مالي 1ماه و3

دوره مياني نه ماهه

سایر درآمدها به شرح زیر میباشد:

روزه منتهي به

منتهي به 1393/12/29

تعدیل کارمزد کارگزاریها

1393/03/31

-

4,198,176

سایر درآمدها

3,305,565

0

جمع

7,503,741

0

-22هزينه كارمزد اركان
دوره مياني نهماهه

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر میباشد:

منتهي به 1393/12/29

مدیر صندوق
متولی
ضامن نقدشوندگی
حسابرس
جمع

ریال
11,597,288
32,192,832
19,797,771
24,144,624
87,732,515
87,732,515

دوره مالي 1ماه و  3روزه
منتهي به 1393/03/31

ریال
410,523
3,905,748
2,325,085
3,018,078
9,659,434
9,659,434

-23ساير هزينهها

هزینههای تأسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه نرم افزار
هزینه تصفیه
هزینه کارمزد بانکی
جمع

دوره مياني ششماهه

دوره مالي  1ماه و  3روزه

منتهي به 1393/09/30

منتهي به 1393/03/31

ریال
2,481,728
188,159,808
1,071,397
0
191,712,933
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ریال
310,216
3,162,000
23,519,976
517,299
71,000
27,580,491

صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
گزارش مالي ميان دورهاي
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
براي دوره مياني نهماهه منتهي به 29اسفند 1393
-24تعهدات و بدهي هاي احتمالي
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

-25سرمايه گذاري اركان واشخاص وابسته به آنها در صندوق
1393/09/30
اشخاص وابسته

نام

1393/03/31
نوع واحدهای
سرمایهگذاری

نوع وابستگی

ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز
ممتاز

شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص)مدیر صندوق
مدیر واشخاص وابسته به وی علی تیموری شندی
سهامدار و عضو هیأت
فریدون زارعی
سهامدار و عضو هیأت
شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)ضامن نقد شوندگی
ضامن نقدشوندگی صندوق و
مدیر اجرا و اشخاص وابسته به وی شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهرانمدیر اجرا
جمع

تعداد
واحدهای
سرمایهگذاری
20
10
10
10
950
1,000

درصد تملک

0.40%
0.20%
0.20%
0.20%
18.82%
1982%

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری
20
10
10
10
950
1,000

-26معامالت با اركان و اشخاص وابسته به آنها

1393/03/31

1393/09/30
شرح معامله
طرف معامله

کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)

نوع وابستگي
کارگزار صندوق

موضوع معامله
خرید و فروش سهام و
اوراق مشارکت

ارزش معامله

تاريخ

(ريال)

معامله

12,227,347,471

طی دوره
میانی 6ماهه

مانده طلب

مانده طلب

(بدهي) -ريال (بدهي) -ريال
345,197,006

0

-27رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشا در یادداشتهای همراه بوده وجود نداشته است.
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درصد تملک

0.40%
0.20%
0.20%
0.20%
18.82%
19.82%

