صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به1393/09/30

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتخالصداراییها
درتاریخ30آذرماه1393
يادداشت
داراییها:
سرمايهگذاریدرسهاموحقتقدمشرکتهایبورسیوفرابورسی

5

سرمايهگذاریدراوراقبهاداربادرآمدثابت

6

حسابهایدريافتنیتجاری

7

سايردارايیها

9

موجودینقد

10

جاریکارگزاران

11

جمعدارايیها

1393/09/30

1393/03/31

ريال

ريال

3,133,661,612
1,229,952,519
190,167,237
69,587,304
49,563,536
345,197,006
5,018,129,214

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

بدهیها:
پرداختنیبهارکانصندوق

12

بدهیبهسرمايهگذاران

13

سايرحسابهایپرداختنیوذخائر

14

جمعبدهیها
خالصدارايیها

15

خالصدارايیهایهرواحدسرمايهگذاری

يادداشتهایتوضيحیهمراه،بخشجدايیناپذيرصورتهایمالیمیباشد.

2

)(66,384,512
)(1,820,724
)(226,430,696
)(294,635,932
4,723,493,282

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

918,432

1,011,505

صندوقسرمايهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتسودوزيانوگردشخالصدارايیها
برايدورهمالیششماههمنتهیبهتاريخ30آذرماه1393

یادداشت

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

درآمد:

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
جمع درآمدها

()245,829,744
2,832,487
()388,597,339
216,728,138
190,193,889
7,503,741
()217,168,828

ریال

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

هزينهها:

22
23

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

()59,743,151
()129,333,901
()406,245,880

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

9.30%9.77%-

1.71%
1.20%

صورتگردشخالصدارائیها
دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
تعداد واحدهای
ریال
سرمایهگذاری
0
0
5,129,739,162
5,143
0
()406,245,880
0
4,723,493,282
5,143

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

دوره مالی  1ماه و  3روزه منتهی به1393/03/31
تعداد واحدهای
ریال
سرمایهگذاری
0
0
5,045,947,450
5,045
0
0
57,096,829
0
5,103,044,279
5,045

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
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
ششماههمنتهیبه3303/00/30

برايدورهمالی
 -3اطالعات کلی صندوق
 -3-3تاریخچه فعالیت
میشود ،درتاریخ3030/30/30
سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهرانکه صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب 

صندوق
نزدادارهثبتشرکتها به ثبت

تحت شماره  33211نزد سازمان بورسو اوراق بهادار ودرتاریخ 3030/32/23تحتشماره 00311
یهاومدیریتاینسبدبه
رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق،جمعآوريسرمایهازاشخاصنیکوکاروتشکیلسبديازدارای 
منظورکسبمنافعوسپسصرفتمامیابخشیازمنافعدرامورنیکوکارانهازجملهکمکهزینهخریدکتاب،کمکهزینهتحصیل
الحسنهبهدانشجویانبیبضاعتوسایر موارداست .براي نیل به این هدف ،صندوق


زدانشگاهتهران،پرداختوامقرض
دانشجویانممتا
بانکها یا موسساتمالی
در سهاموحقتقدمخریدسهام پذیرفتهشده دربورس و فرابورس ،اوراق مشارکت،گواهی سپرده منتشره توسط 
مینماید .مدت
سرمایهگذاري 

بانکها و مؤسسات مالی اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسالمی
سپردهگذاري نزد 

و هر نوع
فعالیت صندوق به موجب ماده( )1اساسنامه  2سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابانشهیدبهشتی،بینبخارستووزراء،
پالک،280ساختماننگینآزادي،طبقهچهارمواقع شدهاست .

-3-2اطالعرسانی 
سرمایهگذاري مشترک کاریزما مطابق با ماده  15اساسنامه در تارنماي صندوق به آدرس 

کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق
www.utfund.comدرج گردیده است .
سرمایهگذاري 

 -2ارکانصندوق
سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهرانکه از این به بعد صندوق نامیده می شود از ارکان زیر تشکیل شده است :

صندوق

سرمایهگذاري ممتاز به شرطی

میشود .دارندگان واحدهاي
سرمایهگذاري ممتاز تشکیل 

مجمع صندوق ،از اجتماع دارندگان واحدهاي
که حداقل1درصدازکل واحدهاي ممتاز را در اختیار داشته باشند ،از حق رأي در مجمع برخوردارند .درتاریخ ترازنامه دارندگان واحدهاي
بودهاند شامل اشخاص زیر است :
سرمایهگذاري ممتازي که داراي حق رأي 



تعداد واحدهاي

درصد واحدهاي

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

3

شرکتسبدگردانکاریزما

23

22

2

شرکتتوسعهسرمایهگذاريدانشگاهتهران

313

%31

0

سایر 

 03

20

3333

3332

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جمع 
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
ششماههمنتهیبه3303/00/30

برايدورهمالی
مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3033/32/35با شماره ثبت   533301نزد مرجع ثبت
عبارتاست از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالک ،280

شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر

ساختماننگینآزادي،طبقهچهارم.
گذارينیکیگستر(سهامیخاص)استکهدرتاریخ 3033/30/33بهشمارهثبت 531531نزد


،شرکتمشاورسرمایه
متولی صندوق
نشانیمتولیعبارتاستاز:تهران،شهرکغرب،بلواردریا،پالک،253طبقهدوم .

مرجعثبتشرکتهايتهرانبهثبترسیدهاست.

ضامن نقدشوندگی صندوق ،شرکت تأمینسرمایهسپهر است که در تاریخ  3033/33/31باشمارهثبت  533232نزدمرجعثبت
تاستاز :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالک  ،111طبقه .5
شرکتهايتهران به ثبت رسیده است.نشانی ضامن عبار 


حسابرسصندوق ،مؤسسهحسابرسیوخدماتمالیدایارایان استکهدر تاریخ  3083/35/28با شمارهثبت 30338نزد مرجعثبت
نشانیحسابرسعبارتاستاز:تهران،میدانفاطمی،کوچهکامران،پالک .1

شرکتهايتهرانبهثبترسیدهاست.

مدیر اجرا،شرکتتوسعهسرمایهگذاريدانشگاهتهران(سهامیخاص)کهدرتاریخ 3033/30/03باشمارهثبت 521531نزد مرجع
.نشانیمدیراجراعبارتاستاز:تهران،بلوارکشاورز،نبش31آذر،پالک .211

شرکتهايتهرانبهثبترسیدهاست

ثبت

صورتهاي مالی 

 -3مبناي تهیه
برمبنايارزشهايجاريدرتاریخترازنامهتهیهشدهاست.

صورتهايمالیصندوقاساساً

رویههاي حسابداري 

 -2خالصه اهم
گذاريها


سرمایه
-4-3
گیريهاي بعدي
اندازه 
تمامشده ثبت و در 
سرمایهگذاري در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهاي 

سرمایهگذاري" مصوب

صندوقهاي 

به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوه تعیین قمیت خرید و فروش اوراق بهادار در
میشود .
اندازهگیري 
3081/33/03هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 

شرکتهاي بورسی یا

سرمایهگذاري در سهام

شرکتهاي بورسی یا فرابورسی :

سرمایهگذاري در سهام

  -4 -3-3
میشود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت
فرابورسی به خالصارزش فروش منعکس 
تعدیل شدهسهم ،منهاي کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ با توجه بهبند  2-3دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش
میتواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان
سرمایهگذاري" مدیر صندوق 

صندوقهاي

اوراق بهادار در
روز را به میزان حداکثر  23درصد افزایش یا کاهشدهد و قیمت تعدیل شده را مبناي محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد .
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در

-4-3-2
میگردد .
هرروزبا کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه 

6

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
ششماههمنتهیبه3303/00/30

برايدورهمالی
سرمایهگذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی و یا غیر فرابورسیوگواهیسپرده

-4-3-3
میشود .
بانکی:خالص ارزش فروش اوراقمشارکت غیربورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین 

گذاريها 


سرمایه
-4-2در آمد حاصل از
شرکتهاي

  -4-2-3سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام
حسابها منعکس

سرمایهگذاري به ارزش فعلی محاسبه و در

میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق
سرمایهپذیر شناسایی 

زمانبندي پرداخت سود
تحققیافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه 

میگردد.براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام

علیالحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه 1
یهپذیر و حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود 
توسط شرکت سرما 
درآمدهامنظورمیشود .

میشود .تفاوت بین ارزش تنزیلشده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر
درصد تنزیل 

علیالحساب:سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا
-4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمدثابت یا 
میشود .همچنین
سرمایهگذاري شناسایی 

گواهیهاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل

علیالحساب،سپرده و 

میگردد ،مبلغ محاسبه
علیالحساب محاسبه 
سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود 
گواهیهاي سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با

علیالحساب سپرده و
شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا 
منعکسمیشود .

سرمایهگذاري

حسابهايصندوق

باقیمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در
درنظرگرفتن مدت 

-4-3محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه 
میشود :
حسابها ثبت 

سرمایهگذاري به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق
عنوانهزینه
هزینههايتأسیس
هزینههايبرگزاريمجامعصندوق

شرحنحوهمحاسبههزینه
شدهدرپذیرهنویسیاولیهحداکثرتامبلغ313میلیونریالباارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق.


ازوجوهجذب
معادلدودرهزار()3/332
حداکثرتامبلغ 33میلیونریالبرايبرگزاريمجامعدرطولیکسالمالیباارائهمدارکمثبتهباتصویبمجمعصندوق.

کارمزدمدیر

ساالنهپنجدرهزار()3/331ازارزشروزانهسهاموحقتقدمتحتتملکصندوقبعالوهیکدرهزار()3/333ازارزشروزانهاوراقبهاداربادرآمدثابت
الحسابدریافتنیناشیازسپردهگذاريدربانکهایامؤسسات


التفاوتروزانهسودعلی
تحتتملکصندوقموضوعبند0-2-2امیدنامهو33درصد 
ازمابه
مالیواعتبارينسبتبهباالترینسودعلیالحسابدریافتنیهماننوعسپردهدرزمانافتتاحسپرده.


کارمزدمتولی

زمتوسطروزانهارزشخالصداراییهايصندوقوحداقل53میلیونریالوحداکثر333میلیونریال.

ساالنهبیستوپنجدردههزار()3/3321ا

کارمزدضامننقدشوندگی
کارمزدمدیراجرا 
حقالزحمهحسابرس

ساالنهپنجدرهزار()3/331ازارزشروزانهسهاموحقتقدمتحتتملکصندوق.
ساالنهیکدردههزارازوجوهیکهازطرفصندوقبرايصرفدرامورنیکوکارانهمندرجدرامیدنامهبهمدیراجراپرداختمیشود .
ساالنهمبلغثابت03میلیونریال.

حقالزحمهوکارمزدتصفیهصندوق

ارزشخالصداراییهايصندوقدرآغازدورهاولیهتصفیهمیباشد.

معادلسهدرهزار()3/330

حقپذیرشوعضویتدرکانونها


اینکانونهاطبقمقرراتاجباريباشدیاعضویتبهتصویبمجمعصندوق

معادلمبلغتعیینشدهتوسطکانونهايمذکور،مشروطبراینکهعضویتدر

برسد.

هزینههايدسترسیبهنرمافزار،تارنماو
خدماتپشتیبانیآنها

اندازيتارنمايآنوهزینههايپشتیبانیآنهاساالنهتاسقف 233میلیونریالباارایهمدارکمثبتهوبا


افزارصندوق،نصبوراه

هزینهدسترسیبهنرم
تصویبمجمعصندوق.
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
ششماههمنتهیبه 3303/00/30

برايدورهمالی
-4-4بدهی به ارکان صندوق 
با توجه به تبصره  0ماده  12اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن صندوق هر  0ماه یک بار تا سقف  33درصد قابل پرداخت است.
میشود .
باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب منعکس 


-4-5مخارج تامین مالی 
میگیرد و در دوره
بانکها ،مؤسسات مالی اعتباري و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در بر 
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از 
میشود .
وقوع به عنوان هزینه شناسایی 

-4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال 
میشود .براي محاسبه قیمت صدور
سرمایهگذاري ایجاد 

این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهاي
میشودوهمچنین براي محاسبه
بهارزشخریدداراییهايمالی اضافه 

سرمایهگذاري کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی

واحدهاي
میگردد.نظر
سرمایهگذاري کسر 

داراییهاي مالی صندوق

سرمایهگذاري کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش

قیمت ابطال واحدهاي
سرمایهگذاري است ،به دلیل

داراییهاي صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهاي

اینکه  بر طبق تبصره  2ماده  30اساسنامه ارزش روز
به 
سرمایهگذاري

میشود ،لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهاي
اندازهگیري و ارائه 
آنکه دارایی هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز 

میشود .
تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس 
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صندوق سرمايهگذاري نيکوكاري دانشگاه تهران
يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
دوره مالي ششماهه منتهي به تاريخ  30آذرماه 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:

1393/09/30
صنعت

1393/03/31

خالص ارزش

بهاي تمام شده

درصد به كل داراييها

فروش

ريال

داراييها

ريال

1,234,071,712

1,221,339,254

24.34

خدمات فنی و مهندسی

543,866,402

431,256,113

بانک ها و موسسات اعتباری

531,260,194

428,383,107

8.59
8.54

مخابرات

خالص ارزش فروش

درصد به كل

702,545,643
-

13.19
-

385,244,618

7.23

محصوالت شیمیایی

524,034,490

418,172,269

8.33

-

-

ماشین آالت و تجهیزات

202,896,303

192,181,888

3.83

-

-

بیمه و صندوق بازنشستگی

220,194,960

188,213,515

3.75

-

-

خودرو و ساخت قطعات

222,506,295

173,634,722

فلزات اساسی

62,675,705

44,405,833

3.46
0.88

-

-

اختیار فروش تبعی

25,100

36,074,911

0.72

سایر واسطه گری های مالی

جمع

-

-

0.00

-

3,541,531,161

723,158,738

62.44

3,133,661,612

13.58
-

318,274,489

5.98

2,129,223,488

39.98

26,433,244,356

 -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:

اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
جمع

دوره مالی ششماهه منتهی به
1393/09/30

1393/03/31

ریال

ریال
-

1,229,952,519
1,229,952,519

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

1393/09/30
حسابهای دریافتنی :
سود سهام دریافتنی
سود دریافتنی سپرده بانکی
جمع

تنزیل نشده
ریال
195,148,161
)(26,653
195,121,508

نرخ تنزیل
درصد
25
22

1393/03/31
تنزیل شده
ریال
190,193,890
)(26,653
190,167,237

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 5
سال 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
1393/09/30
مخارج اضافه شده طی
مانده در ابتدای دوره مخارج اضافه شده طی دوره
مانده پایان دوره
استهالك دوره
مانده پایان دوره
استهالك دوره
مانده در ابتدای دوره
دوره
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
ریال
9,689,784
)(310,216
10,000,000
0
8,020,092
)(1,979,908
0
10,000,000
هزینههای تاسیس
188,160,024
)(23,519,976
211,680,000
0
61,567,212
)(150,112,788
0
211,680,000
هزینه نرم افزار
0
)(3,162,000
3,162,000
0
0
0
0
0
هزینههای برگزاری مجامع
197,849,808
)(26,992,192
0
69,587,304
)(152,092,696
221,680,000
224,842,000
0
جمع
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صندوق سرمایهگذاری نیکوكاری دانشگاه تهران
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به تاریخ  30آذرماه 1393
 -10موجودی نقد :
1393/09/30

1393/03/31

ريال

ريال

حساب كوتاه مدت نزد بانک تجارت 166658500

44,563,536

3,002,136,198

حساب جاري نزد بانک تجارت شماره حساب 0245900511

5,000,000

10,156,068

49,563,536

3,012,292,266

جمع
 -11جاری كارگزاران:

1393/09/30
مانده ابتداي دوره
ريال

كارگزاری

جاري كارگزاران

0
جمع

0

1393/03/31

گردش بدهكار
ريال
24,953,728,552

گردش بستانكار
ريال
24,608,531,546

مانده پايان دوره
ريال
345,197,006

24,953,728,552

24,608,531,546

345,197,006

مانده پايان دوره
ريال
0

0

 -11-1مانده فوق بابت خريد و فروش سهام توسط شركتهاي كارگزاري (كارگزاران) میباشد كه تا تاريخ تهیه اين گزارش تسويه شده است.

-12پرداختنی به اركان صندوق:
ذخیره كارمزد اركان در تاريخ ترازنامه به شرح زير می باشد:
1393/03/31
ريال

1393/09/30
ريال

مدير صندوق
مدير اجرا
متولی
ضامن نقدشوندگی

8,629,542
5
25,564,896
15,945,708

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

حسابرس

16,244,361
66,384,512

3,018,078
9,659,434

جمع
 -13بدهی به سرمایهگذاران:
بدهی به سرمايهگذاران متشكل از اقالم زير می باشد.

1392/09/30
ريال
180
0
1,820,544
1,820,724

بدهی بابت تتمه واحدهاي صادرشده
بدهی بابت سود پرداختنی
ذخیره بابت سرمايهگذاري در همه منافع

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

تا تاريخ تهیه صورتهاي مالی مبالغ فوق تصفیه نشده است.

 -14سایر حسابهای پرداختنی وذخائر:

ساير حسابهاي پرداختنی وذخائر به شرح زير میباشد:
1393/09/30

1393/03/31

ريال

ريال

ذخیره كارمزد تصفیه
ذخیره هزينههاي تحققيافته پرداخت نشده

1,588,696
224,842,000

517,299
224,842,000

جمع

226,430,696

225,359,299

 -15خالص داراییها:

خالص دارايیها در تاريخ ترازنامه به تفكیک واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير میباشد:
1393/09/30
تعداد

4,143
1,000
5,143

واحدهاي سرمايهگذاري عادي
واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز
جمع
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1393/03/31
ريال

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

تعداد

4,045
1,000
5,045

ريال

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

صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
یادداشتهای همراه صورتهای مالي
دوره مالي ششماهه منتهي به تاریخ  30آذرماه 1393

-16سود (زیان) فروش اوراق بهادار

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

دوره مالی ششماهه منتهی به
1393/09/30

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

ریال

ریال

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

16-1

)(210,328,292

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

16-2

)(35,501,452

)(203,681,238

)(245,829,744

3,784,957,002

جمع

3,988,638,240

 -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 مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
صنعت

محصوالت شیمیایی
خدمات فنی و مهندسی
مخابرات
بانکها و مؤسسات اعتباری
سیمان ،آهک و گچ
فلزات اساسی
جمع

بهای فروش

ارزش دفتری

ریال

ریال

کارمزد

مالیات

سود (زیان) فروش

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) فروش
ریال

1,125,834,490

)(1,122,931,050

)(3,183,513

)(3,008,999

)(3,289,072

0

1,146,019,586

)(1,114,211,060

)(6,062,426

)(5,730,095

20,016,005

0

1,030,343,522

)(1,017,119,712

)(5,450,483

)(5,151,713

2,621,614

0

2,009,587,621

)(2,072,213,613

)(10,632,404

)(10,049,866

)(83,308,262

0

853,005,528

)(853,855,364

)(4,492,168

)(4,245,928

)(9,587,932

0

804,013,810
6,968,804,557

)(933,176,054
)(7,113,506,853

)(3,897,650
)(33,718,644

)(3,720,751
)(31,907,352

)(136,780,645
)(210,328,292

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 مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
صنعت

بانکها و مؤسسات اعتباری

بهای فروش
38,370,807

ارزش دفتری
)(73,481,452

)(200,908

)(189,899

کارمزد

38,370,807

)(73,481,452

)(200,908

)(189,899

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

دوره مالی ششماهه
منتهی به 1393/09/30
اوراق مشارکت
مشارکت مجد سه ماهه  20درصد
اوراق سلف استاندارد سنگ آهن
اجاره مپنا  3ماهه  20درصد
اجاره مسكن سه ماهه  20درصد
اجاره چادرملو سه ماهه  20درصد
اجاره امید سه ماهه  20درصد
رایان  512گواهی سپرده لیزینگ رایان سایپا
جمع

سود(زیان)فروش
4,194,143
7,651,220
)(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

)(3,672,876

0

2,832,487

0
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مالیات

سود (زیان) فروش

سود (زیان) فروش
)(35,501,452

0

)(35,501,452

0

صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به  30آذرماه 1393
-18سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار

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

دوره مالی ششماهه منتهی به

دوره مالی  1ماه و  3روزه

1393/09/30

منتهی به 1393/03/31

ریال

ریال

یادداشت

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

18-1
18-2
18-3

جمع

)(381,631,797
)(26,237,733
19,272,191
)(388,597,339

)(8,152,346,014
)(1,449,393,452
0
)(9,601,739,466

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

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
صنعت

به 1393/03/31

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ریال

ریال

ریال

ریال

سود (زیان) تحققنیافته

سود (زیان)

نگهداری

تحققنیافته نگهداری
ریال

ریال

مخابرات

1,221,339,254

)(1,234,071,712

)(6,528,058

)(6,170,187

)(12,732,458

)(1,258,289

خدمات فنی و مهندسی

431,256,113

)(543,866,402

)(2,305,064

)(2,178,699

)(112,610,289

0

بانک ها و موسسات اعتباری

428,383,107

)(531,260,194

)(2,289,708

)(2,164,185

)(102,877,087

)(21,940,464

محصوالت شیمیایی

418,172,269

)(524,034,490

)(2,235,131

)(2,112,600

)(105,862,221

0

ماشین آالت و تجهیزات

192,181,888

)(202,896,303

)(1,027,212

)(970,900

)(10,714,415

0

بیمه و صندوق بازنشستگی

165,479,512

)(189,493,096

)(884,488

)(836,000

)(24,013,584

0

خودرو و ساخت قطعات

173,634,722

)(222,506,295

)(928,078

)(877,200

)(48,871,573

0

اختیار فروش تبعی

36,074,930

)(25,100

)(192,821

)(182,250

36,049,830

0

سایر

0

0

0

0

0

)(71,001,633

جمع

3,066,521,795

)(3,448,153,592

)(16,390,559

)(15,492,022

)(381,631,797

)(94,200,386

 -18-2سود (زیان) تحققنیافته حق تقدم
دوره مالی  1ماه و  3روزه

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
ارزش دفتری

ارزش بازار
فلزات اساسی
بیمه و صندوق بازنشستگی

44,405,833
22,734,003
67,139,836

کارمزد
)(237,349
)(121,513
)(358,862

)(62,675,705
)(30,701,864
)(93,377,569

 -18-3سود (زیان) تحققنیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت
دوره مالی  1ماه و  3روزه منتهی به

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری

نوع اوراق بهادار
اوراق سلف استاندارد سنگ آهن

اوراق مشارکت

1393/03/31

سود (زیان) تحقق
نیافته نگهداری

ریال

ریال

19,272,191

0

19,272,191

0
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منتهی به 1393/03/31

مالیات
)(224,338
)(114,852
)(339,189

سود (زیان) تحققنیافته

سود (زیان) تحققنیافته

نگهداری

نگهداری

)(18,269,872
)(7,967,861
)(26,237,733

0
0
0

صندوق سرمایهگذاری نيکوکاری دانشگاه تهران
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به 30آذرماه 1393

 -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 مالی ششماهه منتهی

دوره مالی 1ماه و  3روزه

به 1393/09/30

منتهی به 1393/03/31

ریال

ریال
188,537,140

سودسپرده بانکی (حساب پشتيبان)

19-1

8,556,740

سود اوراق مشارکت

19-2

208,171,398
216,728,138

جمع

2,713,707,959

-19-1سود سپرده بانکی

تاریخ سرمایه
گذاری

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
برگشت هزینه
نرخ سود

سود سپرده

تنزیل(/هزینه

حساب پشتيبان نزد بانک شهر

منتهی به 1393/03/31

سود خالص

سود خالص

تنزیل)
ریال

1392/06/02

دوره مالی  1ماه و  3روزه

22%

ریال

0

8,556,740
8,556,740

جمع

0

ریال

ریال

8,556,740

188,537,140

8,556,740

188,537,140

-19-2سود اوراق با درآمد ثابت
دوره مالی 1ماه و  3روزه

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
اوراق

تار یخ خرید

تاریخ سررسيد

منتهی 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

25,109,187

-

اجاره چادرملو سه ماهه  20درصد

1393/02/20

1396/07/09

36,624,076

-

اجاره اميد 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
208,171,398

جمع

-

 -20سود سهام
دوره مالی  1ماه و 3روزه

دوره مالی ششماهه منتهی به 1393/09/30
نام شرکت

سال مالی

تاریخ تشکيل مجمع

تعداد سهام متعلقه
درزمان مجمع

سود متعلق به هر
سهم

منتهی به 1393/03/31

برگشت هزینه
جمع درآمد سود سهم
تنزیل(/هزینه تنزیل)

ریال

ریال

ریال

ریال

ملی صنایع مس ایران

1392/09/30

1393/04/22

162,000

400

64,800,000

0

64,800,000

0

بانك پاسارگاد

1392/09/30

1393/04/25

150,000

320

48,000,000

)(2,552,529

45,447,471

0

ليزینگ رایان سایپا

1392/09/30

1393/04/05

127,968

370

47,348,160

)(1,928,769

45,419,391

0

پتروشيمی خليج فارس

1393/03/31

1393/07/26

35,000

1,000

35,000,000

)(472,973

34,527,027

195,148,160

)(4,954,271

190,193,889

جمع
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ریال

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهم

0

صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران
یادداشتهاي همراه صورتهاي مالي
دوره مالي ششماهه منتهي به  30آذرماه 1393
 -21سایر درآمدها
دوره مالی ششماهه منتهی به
1393/09/30

سایر درآمدها به شرح زیر میباشد:
تعدیل کارمزد کارگزاریها

4,198,176

سایر درآمدها

3,305,565

جمع

هزینههزینه
-22
ارکانزیر
کارمزدبه شرح
کارمزد ارکان
میباشد:

روزه منتهی به 1393/03/31

0
0

7,503,741

دوره مالی ششماهه منتهی به
1393/09/30

ریال
مدیر صندوق
بازارگردان
متولی
ضامن نقدشوندگی
حسابرس

دوره مالی 1ماه و3

8,219,019
0
21,659,148
13,620,623
16,244,361
59,743,151

0

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

ریال
410,523
0
3,905,748
2,325,085
3,018,078

-23سایر هزینهها
دوره مالی ششماهه
منتهی به 1393/09/30

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

ریال

ریال

هزینههای تأسیس
هزینه برگزاری مجامع
هزینه نرم افزار
هزینه تصفیه

1,669,692
0
126,592,812
1,071,397

310,216
3,162,000
23,519,976
517,299

هزینه کارمزد بانکی
جمع

0
129,333,901

71,000
27,580,491
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صندوق سرمايهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
يادداشتهای همراه صورتهای مالی
دوره مالی ششماهه منتهی به  30آذرماه 1393
-24تعهدات و بدهی های احتمالی
در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 -25سرمايه گذاری ارکان 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 مدیره
فریدون زارعی
سهامدار و عضو هیأت مدیره
ضامن نقدشوندگی صندوق و اشخاص شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) ضامن نقد شوندگی
شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران مدیر اجرا
مدیر اجرا و اشخاص وابسته به وی
جمع

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری
20
10
10
10
950
1,000

درصد تملك

تعداد واحدهای
سرمایهگذاری

0.40%
0.20%
0.20%
0.20%
18.83%
0.19821

20
10
10
10
950
1,000

-26معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

1393/03/31

1393/09/30
مانده طلب

شرح معامله
طرف معامله

کارگزاری سرمایه و دانش (سهامی خاص)

نوع وابستگی
کارگزار صندوق

موضوع معامله
خرید و فروش سهام و اوراق
مشارکت
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ارزش معامله (ريال)

(بدهی)-
تاريخ معامله

در طول
12,227,347,471
فعالیت صندوق

ريال

مانده طلب
(بدهی) -ريال

(4,146,765,741) 345,197,006

