صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری دانشگاه تهران
صورتهای مالی
دوره میانی سه ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1397

Scanned by CamScanner

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتخالصداراییها
درتاریخ31شهریورماه1397
يادداشت
داراییها:
سرمايه گذاري در سپرده بانكي و گواهي سپرده

5

سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم

6

سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب

7

حسابهاي دريافتني

8

ساير داراييها

9

موجودي نقد

10

جمع داراييها

1397/06/31

1396/06/31

1397/03/31

ريال

ريال

ريال

1,272,285,634
0
14,194,915,207
19,652,204
190,682,064
8,462,000
15,685,997,109

3,521,057,674
560,228,245
5,211,457,063
690
177,315,045
2,650,000
9,472,708,717

1,305,902,832
508,855,738
6,998,909,206
9,000,000
262,452,443
8,408,933
9,093,529,152

بدهیها:
جاري كارگزاران

11

پرداختني به اركان صندوق

12

بدهي به سرمايه گذاران

13

ساير حسابهاي پرداختني و ذخائر

14

جمع بدهيها
خالص داراييها

15

خالص داراييهاي هر واحد سرمايهگذاري

)(6
)(183,771,776
)(3,541,206,534
)(1,507,968,477
)(5,232,946,793
10,453,050,316
1,021,204

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي ميباشد.

2

0
)(104,491,902
)(1,473,344,771
)(394,870,238
)(1,972,706,911
7,500,001,806
1,000,000

0
)(137,194,928
)(199,328,428
)(1,254,009,716
)(1,590,533,072
7,502,996,080
1,000,000

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
صورتسودوزیانوگردشخالصداراییها
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397

يادداشت

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ دوره مياني سه ماهه منتهي به
دوره مالي نه ماهه منتهي به 1392/09/30
تاريخ  31شهريور ماه 1396
 31شهريور ماه 1397

درآمدها:

16
17
18
19
20

سود فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
سود فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
سود(زيان) تحققنيافته نگهداري اوراق بهادار
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت
درآمد سود سهام
جمع درآمدها

سال مالي منتهي به 1397/03/31

ريال

ريال

ريال

168,332,262
6,125,169
()33,365,085
458,745,424
26,850,485
626,688,255

125,687
168,420,463
136,350,258
307,298,791
20,000,000
632,195,199

8,338,649
208,356,414
()6,556,069
1,310,290,268
106,835,000
1,627,264,262

هزینهها:

21
22

هزينه كارمزد اركان
ساير هزينهها
سود(زيان) خالص
بازده ميانگين سرمايهگذاري ()1
بازده سرمايهگذاري پايان سال()2

()49,237,788
()86,947,671
490,502,796

()22,583,845
()86,561,865
523,049,489
413,903,779

()154,727,762
()373,285,647
1,099,250,853

6%
7%

6.61%
7%

13.90%
14.65%

صورتگردشخالصداراییها
يادداشت

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397

تعداد واحدهاي
سرمايهگذاري
7,503
2,733
0

خالص داراييها (واحدهاي سرمايهگذاري) اول دوره
واحدهاي سرمايهگذاري صادر شده طي دوره
واحدهاي سرمايهگذاري ابطال شده طي دوره
23

سود تقسيم شده
سود (زيان) خالص دوره
تعديالت

10,236

خالص داراييها (واحدهاي سرمايهگذاري) پايان دوره

ريال

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1396
تعداد واحدهاي سرمايهگذاري
7,392
108
0

7,502,996,080
2,733,000,000
0
()339,010,731
490,502,796
65,562,171
10,453,050,316

7,500

يادداشتهاي توضيحي همراه ،بخش جدائيناپذير صورتهاي مالي ميباشد.

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

تعديالت ناشي از تفاوت قيمت صدور و ابطال  ±سود (زيان) خالص
خالص داراییهای پایان سال

=بازدهمیانگینسرمایهگذاري()1
=بازدهسرمایهگذاريپایانسال()2

3

ريال
8,318,476,693
108,000,000
0
()1,470,825,000
523,049,489
21,300,624
7,500,001,806

سال مالي منتهي به 1397/03/31
تعداد واحدهاي
ريال
سرمايهگذاري
8,318,476,693
7,392
111,000,000
111
0
0
()2,047,107,921
1,099,250,853
21,376,455
7,502,996,080
7,503

سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
دورهمیانیسهماههمنتهیبه13شهریورماه3117
 -3اطالعات کلی صندوق
 -3-3تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ 3131/71/71
تحت شماره  33652نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در تاریخ  3131/76/63تحت شماره  11355نزد 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  1سال است .مرکز اصلی این صندوق تهران ،خیابان شهید
بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك  ،621ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم ،واحد غربی واقع شده است.
اطالعرسانی 

-3-2
کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري دانشگاه تهران مطابق با ماده  54اساسنامه 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

3

شرکت توسعه سرمایه گذاري دانشگاه تهران

357

35

6

شرکت سبدگردان کاریزما

17

1

4

علی تیموري شندي

37

3

5

فریدون زارعی

37

3

30111

311

ردیف

نام دارندگان واحدهاي ممتاز

جــــمـــع
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سرمایهگذاري نیکوکاريدانشگاهتهران 

صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
دورهمیانیسهماههمنتهیبه13شهریورماه3117
مدیر صندوق ،شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) است که در تاریخ  3137/76/74با شماره ثبت  473312نزد مرجع ثبت
شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است از :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،بین بخارست و وزراء ،پالك ،621
ساختمان نگین آزادي ،طبقه چهارم.
متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاري نیکیگستر (سهامیخاص) است که در تاریخ  3137/71/33به شماره ثبت  475172نزد
مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارت است از  :تهران ،شهرك غرب ،بلوار دریا ،پالك  ،647طبقه دوم.
ضامن جبران خسارت یا سود صندوق ،شرکت تأمین سرمایه سپهر است که در تاریخ  3137/73/72با شماره ثبت  433636نزد
مرجع ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارت است از :تهران ،بلوار آفریقا ،نبش آرش غربی ،پالك  ،331طبقه
.5

حسابرس صندوق 0مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت است که در تاریخ  3111/76/61با شماره ثبت  12517نزد
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 ،63طبقه اول.
مدیراجرا ،شرکت توسعه سرمایهگذاري دانشگاه تهران ( سهامی خاص) که در تاریخ  3133/71/13با شماره ثبت  462132نزد مرجع
ثبت شرکتهاي تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر اجرا عبارت است از :تهران ،بلوار کشاورز ،نبش  32آذر ،پالك .652

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
3122/33/17هیأت 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  6-3دستورالعمل "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  67درصد افزایش یا کاهش دهد 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

  -4-3-2
در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
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صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
دورهمیانیسهماههمنتهیبه13شهریورماه3117
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  2ماه ،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.
-4-1بدهی به ارکان صندوق 
با توجه به تبصره  1ماده  27اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی و ضامن صندوق هر  1ماه یک بار تا سقف  37درصد 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.
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صندوق
هايهمراهصورتهايمالی


یادداشت
دورهمیانیسهماههمنتهیبه13شهریورماه3117
-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 ( )7/776از وجوه جذب شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ  357میلیون ریال با ارائه
مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.

هزینههاي برگزاري
مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  57میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارك مثبته با تصویب
مجمع صندوق.

کارمزد مدیر

ساالنه دو در هزار (  ) 70776از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و هشت در هزار
( )70772از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بند  3-1-6این امیدنامه و  37درصد از تفاوت روزانهي سود
علیالحساب دریافتی ناشی از سپردهگذاري در گواهی سپرده یا حسابهاي سرمایهگذاري بانکها یا موسسات
مالی و اعتباري ایرانی نسبت به باالترین سود علیالحساب دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده.

کارمزد متولی

ساالنه بیست و پنج در ده هزار ( )7/7765از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهاي صندوق و حداقل  47میلیون
ریال و حداکثر  377میلیون ریال.

کارمزد ضامن جبران
خسارت یا سود
کارمزد مدیر اجرا

ساالنه یک در هزار ( )7/773از 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  27میلیون ریال.

حقالزحمه و کارمزد
تصفیه صندوق

معادل سه در هزار ( )7/771ارزش 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
 477میلیون 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  6ماده  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
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-5سرمایهگذاريدرسپردهبانکی
سرمايهگذاري در سپرده هاي بانكي به شرح زير ميباشد:

1397/06/31
نوعسپرده

تاریخسپردهگذاري

1397/03/31

1396/06/31

نرخسود

مبلغ

درصدازکل

مبلغ

درصدازکل

مبلغ

درصدازکل

درصد

(ریال)

داراییها

ریال

داراییها

ریال

داراییها

3,521,057,674

سپرده گذاري نزد بانک تجارت

كوتاه مدت

1392/12/13

10

23,672,249

0.15

سپرده گذاري نزد بانک پاسارگاد

كوتاه مدت

1396/06/27

10

1,194,060,162

7.61

-

سپرده گذاري نزد بانک قوامين

كوتاه مدت

1396/10/11

10

54,553,223

0.35

-

1,272,285,634

8

3,521,057,674

37.17
37.17

1,298,561,415

14.28

1,159,976

0.01

6,181,441

0.07

1,305,902,832

14.36

-6سرمایهگذاريدرسهاموحقتقدم
سرمايهگذاري در سهام و حق تقدم شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرا بورس به تفكيک صنعت به شرح زير ميباشد:

1397/06/31
صنعت

1396/06/31

بهايتمامشده

خالصارزشفروش

درصدبهکلدارای یها

بهايتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

-

ریال

ریال

1397/03/31
بهايتمامشده

خالصارزشفروش

ریال

ریال

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن

-

-

-

166,376,605

178,130,705

0.02

137,283,327

128,721,971

0.08

عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم

-

-

-

377,735,637

382,097,540

0.04

312,387,372

373,138,699

1.42

فلزات اساسي

-

-

-

4,142,811

6,995,068

4.10

-

-

453,813,510

508,855,738

5.60

-

-

-

560,228,245

544,112,242

8

درصدبهکلدارای یها

درصدبهکل

0.06

دارای یها

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-7سرمایهگذاريدرسایراوراقبهادربادرآمدثابت
سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادر با درآمد ثابت به تفكيک به شرح زير ميباشد:

1396/06/31

1397/06/31
تاريخ سررسيد

نام اوراق

1399/12/26
1397/12/18
1398/04/22
1397/10/14
1398/07/30
1397/04/04
1397/10/21
1397/04/29
1396/07/09
1396/07/03

اجاره تامين اجتماعي-سپهر991226
اجاره رايتل2
اجاره شركت مخابرات ايران
شهرداري قم  -1394سپهر
مشاركت دولتي-4شرايط خاص980730
اجاره بوتان
مشهد-1394لوتوس پارسيان
مرابحه فوالد مباركه 970429
اجاره چادرملو
اسناد خزانه اسالمي13960703

نرخ سود

ارزش اسمي

سود متعلقه

خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش
فروش به كل داراييها

%
20
22
21
21
16
20
21
20

ريال
8,800,000,000
1,583,000,000
160,000,000
2,203,000,000
1,400,000,000

ريال

ريال

%

14,146,000,000

20

0

8,815,372,208
1,610,241,090
166,338,158
2,300,733,744
1,302,230,007
14,194,915,207

15,372,208
27,241,090
6,338,158
97,733,744
)(97,769,993
48,915,207

56.20
10.27
1.06
14.67
8.30
90.49

خالص ارزش فروش
ريال
0
1,698,904,856
174,332,037
200,767,256
81,108,197
1,427,239,660
1,254,139,202
374,965,855
5,211,457,063

1397/03/31

درصد خالص ارزش
فروش به كل داراييها

%
0.0
17.9
1.8
0.0
0.0
2.1
0.9
15.1
13.2
4.0
55.02

خالص ارزش فروش

درصد خالص ارزش فروش به كل
داراييها

ريال

%

1,622,280,174
166,508,273
2,300,733,744
1,310,612,826
198,917,998
1,399,856,191
6,998,909,206

-8حسابهايدریافتنی:
حسابهاي دريافتني تجاري به تفكيک به شرح زير است:

1397/06/31
حسابهاي دريافتني :
سود سهام دريافتني
سود دريافتني سپرده بانكي
ساير حساب هاي دريافتني

تنزيل نشده
ريال
9,350,485
1,311,420

نرخ تنزيل
درصد
25
20

9,000,000
19,661,905

1396/06/31

1397/03/31

تنزيل شده
ريال

تنزيل شده
ريال

تنزيل شده
ريال
9,350,485
1,301,719

0
690

0
0

9,000,000
19,652,204

0
690

9,000,000
9,000,000

-9سایرداراییها:
ساير داراييها شامل آن بخش از مخارج تأسيس صندوق و هزينه نرمافزار ميباشد كه تا تاريخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارايي به سالهاي آتي منتقل ميشود .بر اساس ماده  37اساسنامه مخارج تأسيس طي دوره فعاليت صندوق يا ظرف  5سال هر كدام كمتر باشد به صورت روزانه مستهلک ميشود .در اين صندوق مدت
زمان استهالك مخارج تأسيس  5سال و هزينه نرمافزار و مجامع  1سال ميباشد .

1397/06/31

مخارج تأسيس
مخارج نرم افزار و سايت
مخارج برگزاري مجامع
مخارج ثبت و نظارت بر صندوقها

1396/06/31

1397/03/31

مانده در ابتداي دوره

مخارج اضافه شده طي
دوره

استهالك دوره

مانده پايان دوره

مانده پايان دوره

مانده پايان دوره

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

0
245,218,400
15,098,018
2,136,025
262,452,443

0
0
13,124,200
0
13,124,200

0
)(83,843,034
)(321,216
)(730,329
)(84,894,579

0
161,375,366
27,901,002
1,405,696
190,682,064

96
161,375,328
15,939,621
0
177,315,045

9

0
245,218,400
15,098,018
2,136,025
262,452,443

17.84
1.83
25.30
14.41
2.19
15.39
76.96

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-10موجودينقد:
1397/06/31

1396/06/31

1397/03/31

ريال

ريال

ريال

جاري-0245900511-تجارت

100,000

2,650,000

46,933

جاري-266-110-13260399-1-پاسارگاد

5,000,000

0

5,000,000

جاري-0111193703006-صادرات

430,000

0

430,000

جاري-99450-01-003334-36-قوامين

2,932,000

0

2,932,000

8,462,000

2,650,000

8,408,933

-11جاريکارگزاران:

1397/06/31
کارگزاري

جاري كارگزاران

مانده ابتداي دوره بدهكار
ريال
0

گردش بدهكار
ريال
11,691,839,730

گردش بستانكار
ريال
11,691,839,736

مانده پايان دوره (بدهكار)
ريال
)(6

0

0

11,691,839,730

11,691,839,736

)(6

0

-12پرداختنیبهارکانصندوق:
پرداختني به اركان صندوق در تاريخ ترازنامه به شرح زير ميباشد:
1397/06/31
ريال

مدير صندوق
متولي
ضامن جبران خسارت يا سود
حسابرس
مدير اجرا

43,301,346
50,192,220
)(10,105,561
100,383,359
412
183,771,776

1396/06/31
ريال

13,129,246
50,202,210
3,434,077
37,726,035
334
104,491,902

10

1397/03/31
ريال

26,845,021
40,000,350
)(9,650,632
79,999,805
384
137,194,928

1396/06/31

1397/03/31

مانده پايان دوره
ريال

مانده پايان دوره (بستانكار)
ريال
0

0

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-13بدهیبهسرمایهگذاران:

بدهي به سرمايهگذاران متشكل از اقالم زير ميباشد.
1397/06/31

1396/06/31

1397/03/31

ريال

ريال

ريال

3,000,000,000
1,820,544
539,179,555
206,435
3,541,206,534

بدهي بابت درخواست صدور واحدهاي عادي
ذخيره بابت سرمايه گذاري در همه منافع
سود پرداختني به سرمايه گذاران
بابت تتمه واحدهاي صادر شده

0
1,820,544
1,470,824,851
699,376
1,473,344,771

0
1,820,544
197,507,884
0
199,328,428

-14سایرحسابهايپرداختنیوذخائر:

ساير حسابهاي پرداختني و ذخائر به شرح زير ميباشد:

ذخيره كارمزد تصفيه
ذخيره هزينههاي تحقق يافته پرداخت نشده
ساير

1397/06/31

1396/06/31

1397/03/31

ريال

ريال

ريال

18,379,115
432,633,268
1,056,956,094
1,507,968,477

13,008,026
381,352,212
510,000
394,870,238

17,056,023
0
1,236,953,693
1,254,009,716

-15خالصداراییها:

خالص داراييها در تاريخ ترازنامه به تفكيک واحدهاي سرمايهگذاري عادي و ممتاز به شرح زير ميباشد:
1397/06/31
تعداد

واحدهاي سرمايهگذاري عادي
واحدهاي سرمايهگذاري ممتاز

9,236
1,000
10,236

1396/06/31
ريال

تعداد

9,431,845,713
1,021,204,603
10,453,050,316

11

6,500
1,000
7,500

1397/03/31
ريال

6,500,001,565
1,000,000,241
7,500,001,806

تعداد

6,503
1,000
7,503

ريال

6,502,996,602
999,999,478
7,502,996,080

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-16سودفروشسهامشرکتهايپذیرفتهشدهدربورسیافرابورس

يادداشت
سود حاصل از فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس

16

دوره مياني سه ماهه منتهي
به تاريخ  31شهريور ماه
1397
ريال

168,332,262
168,332,262

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ
 31شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31

ريال

ريال

8,338,649
8,338,649

125,687
125,687

 -16سود (زيان) حاصل از فروش سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397

سهام

پتروشيمي مبين
تجارت الكترونيک پارسيان
فوالد كاوه
پتروشيمي پارس
پتروشيمي غدير
هتل پارسيان كوثر اصفهان
توليد و صادرات ريشمک
تامين سرمايه اميد
شير و گوشت زاگرس شهركرد
پرداخت الكترونيک سامان كيش

تعداد

82,700
50,000
2,343
1,897
887
0
0
0
0
0

بهايفروش
ريال
545,820,000
107,285,239
10,613,790
63,173,894
1,766,017
0
0
0
0
0
728,658,940

ارزشدفتري
ريال
)(373,138,699
)(128,721,971
)(6,995,068
)(45,725,589
)(1,514,442
0
0
0
0
0
)(556,095,769

مالیات

کارمزد

ريال

ريال
)(545,820
)(107,284
)(10,613
)(315,867
)(8,830
0
0
0
0
0
)(988,414

)(2,428,896
)(477,399
)(47,230
)(281,114
)(7,856
0
0
0
0
0
)(3,242,495

12

سود(زیان)فروش
ريال
169,706,585
)(22,021,415
3,560,879
16,851,324
234,889
0
0
0
0
0
168,332,262

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ريال
0
0
0
0
0
125,687
0
0
0
0
125,687

ريال
15,001,079
)(10,577,210
0
0
0
125,687
217,085
590,066
258,355
2,723,587
8,338,649

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-17سودناشیازفروشاوراقبهاداربادرآمدثابت

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به 1397/03/31

کارمزد

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

سود(زیان)فروش

ریال

ريال

ريال

ریال

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397

تعداد

اوراق بهادار

بهايفروش
ريال

مرابحه فوالد مباركه 970429
اجاره بوتان
اسناد خزانه اسالمي960502
اسناد خزانه اسالمي960703
گواهي دريافت اسناد خزانه اسالمي سخاب 4
مشهد-1394لوتوس پارسيان
اسناد خزانه اسالمي960703
شهرداري قم  -1394سپهر
اسنادخزانه-م4بودجه980820-96
گواهي دريافت اسناد خزانه اسالمي سخاب 4
اسناد خزانه اسالمي960502

ارزشدفتري
تعدیلشده
ریال

1,358

1,358,000,000

)(1,352,202,443

0

5,797,557

190
0
0
0
0
0
0

190,000,000
0
0
0
0
0
0

)(189,672,388
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

327,612
0
0
0
0
0
0

0
27,164,888
2,737,568
138,556,007
)(38,000
0
0
0

0
0
0
0
)(38,000
11,189,495
)(8,358,745
39,842,769
138,556,007
27,164,888

1,548,000,000

)(1,541,874,831

0

6,125,169

168,420,463

208,356,414

13

0

0

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-18سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهادار
سود(زیان)تحققنیافتهنگهدارياوراقبهاداربهشرحذیلمیباشد:
یادداشت
سود (زيان) تحققنيافته نگهداري سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
سود (زيان) تحققنيافته نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت

18-1
18-2

دورهمیانیسهماهه

دورهمیانیسهماهه

منتهیبهتاریخ31

منتهیبهتاریخ31

شهریورماه1397
ريال

شهریورماه1396
ريال
24,485,946
111,864,312

60,007,025
)(66,563,094

136,350,258

)(6,556,069

0
)(33,365,085
)(33,365,085

سالمالیمنتهیبه1397/03/31
ريال

 -18-1سود (زيان) تحققنيافته نگهداري سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس
دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1396

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397
تعداد

سهام

ارزشدفتري

ارزشبازار

کارمزد

ريال

رايانه و فعاليتهاي وابسته به آن
عرضه برق ،گاز ،بخاروآب گرم
فلزات اساسي

سود(زیان)

مالیات

ريال

تحققنیافتهنگهداري
ريال

ريال

سود(زیان)تحققنیافتهنگهداري
ريال

0

0

0

0

0

441,110

0

0

0

0

0

24,044,836

77029113

0

0

0

0

0

0

2,852,257

0

0

0

0

456220

24,485,946

60,007,025

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1396

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397

ناماوراق
اجاره رايتل2
شهرداري قم  -1394سپهر
اجاره شركت مخابرات ايران
مشاركت دولتي-4شرايط خاص980730
اجاره تامين اجتماعي-سپهر991226
اجاره بوتان
اجاره چادرملو
اسناد خزانه اسالمي960703
مرابحه فوالد مباركه 970429

1,583
2,203
160
1,400
8,800
0
0
0
0

نگهداري
ريال
)(19,874,345

 -18-2سود (زيان) تحققنيافته نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت

تعداد

سال مالي منتهي به
1397/03/31
سود(زیان)تحققنیافته

ارزشبازار
1,598,428,556
2,201,402,825
159,884,320
1,264,682,440
8,793,620,000
0
0
0
0
14,018,018,141

ارزشدفتري
ريال
)(1,549,823,090
)(2,117,878,647
)(153,988,210
)(1,225,092,601
)(8,472,738,255
0
0
0
0
)(13,519,520,804

کارمزد
)(60,646,525
)(83,524,178
)(6,066,226
)(47,983,749
)(333,641,745
0
0
0
0
)(531,862,422
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سود(زیان)تحققنیافته
نگهداري
ريال
)(12,041,059
0
)(170,116
)(8,393,910
)(12,760,000
0
0
0
0
)(33,365,085

سود(زیان)
تحققنیافتهنگهداري
ريال
63,742,836
0
6,286,274
0
0
1,654,646
166,657
6,417,782
33,596,117
111,864,312
153699514

سال مالي منتهي به 1397/03/31
سود(زیان)تحققنیافتهنگهداري
ريال
)(12,912,146
)(25,240,321
)(1,537,490
)(33,670,354
0
)(194,612
0
0
6,991,829
)(66,563,094
-59765877

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-19سوداوراقبهاداربادرآمدثابت
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت ،سود سپرده بانكي به شرح زير ميباشد:
يادداشت

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1397

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ 31
شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31
ريال

ريال

ريال

سودسپرده بانكي (حساب پشتيبان)

19-1

101,812,115

19,187,376

79,798,456

سود اوراق مشاركت و اجاره

19-2

356,933,309

288,111,415

1,230,491,812

307,298,791

458,745,424

1,310,290,268

-19-1سود سپرده بانكي
دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397
تاریخ
سرمایهگذاري

نرخسود

سودسپرده

هزینهتنزیل

سودخالص

ريال

ريال

ريال

دوره مياني سه ماهه
منتهي به تاريخ  31شهريور
ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31

سودخالص

سودخالص

ريال

ريال

1396/06/27

10%

2,481,322

0

2,481,322

695

30,561

كوتاه مدت-166658500-تجارت

1392/06/02

10%

98,292,281

9,701

98,282,580

19,186,681

79,724,979

كوتاه مدت-99450-05-146220-10-قوامين

1396/10/12

10%

1,048,213

كوتاه مدت-266-8100-13260399-1-پاسارگاد

42,916
9,701

102,870,029

101,812,115

-19-2سود اوراق با درآمد ثابت
اوراق

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31

سودمتعلقه

سودمتعلقه

سودمتعلقه

ريال

ريال

ريال

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397
تاریخخرید

تاریخسررسید

اجاره رايتل2

1395/02/13

1397/12/18

88,736,714

88,494,267

347,577,970

مرابحه فوالد مباركه 970429

1395/05/02

1397/04/29

21,548,443

69,141,182

270,759,808

اجاره بوتان

1395/08/02

1397/04/04

436,582

9,680,998

37,998,805

اجاره شركت مخابرات ايران

1395/08/02

1398/04/22

8,561,096

8,555,338

33,594,240

شهرداري قم  -1394سپهر

1396/07/22

1397/10/14

117,875,589

-

376,783,451

مشاركت دولتي-4شرايط خاص980730

1397/01/20

1398/07/30

57,085,063

-

44,526,848

اجاره تامين اجتماعي-سپهر991226

1397/06/12

1399/12/26

62,689,822

-

-

اجاره چادرملو سه ماهه  20درصد

1393/04/22

1396/07/09

-

60,983,606

67,994,667

مشهد-1394لوتوس پارسيان

1394/10/28

1397/10/21

-

51,256,024

51,256,023

356,933,309

288,111,415
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1,230,491,812

19,187,376

79,798,456

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-20سودسهام
دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1396

سود متعلق به هر سهم

جمع درآمد سود سهام

هزينه تنزيل

خالص درآمد سود
سهام

خالص درآمد سود سهام

سال مالي منتهي به
1397/03/31
خالص درآمد سود
سهام

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397
نام شركت

تجارت الكترونيک پارسيان

سال مالي

تاريخ تشكيل مجمع

1396/12/29

1397/04/09

تعداد سهام متعلقه
درزمان مجمع

17,500,000

50,000

350

فوالد كاوه

1396/12/29

1397/04/20

2,343

145

339,735

پتروشيمي پارس

1396/12/29

1397/04/31

1,897

4,750

9,010,750
26,850,485
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0

17,500,000

20,000,000

339,735

-

9,010,750
26,850,485

20,000,000

20,000,000
0
86,835,000
106,835,000

صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-21هزینهکارمزدارکان
هزينه كارمزد اركان به شرح زير ميباشد:

مدير صندوق
متولي
ضامن نقدشوندگي
ضامن جبران خسارت يا سود
حسابرس
جمع

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1397
ريال

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1396
ريال

16,456,325
10,191,870
0
2,206,039
20,383,554
49,237,788

2,576,442
10,191,870
0
2,171,770
7,643,763
22,583,845

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1397

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1396

ريال

ريال

سال مالي منتهي به
1397/03/31
ريال
26,845,021
40,000,350
0
7,882,586
79,999,805
154,727,762

-22سایرهزینهها
سال مالي منتهي به
1397/03/31
ريال

هزينههاي تأسيس
هزينه برگزاري مجامع
هزينه نرمافزار

0
321,216
76,920,207

0
739,719
76,920,207

96
36,360,512
301,891,135

هزينه تصفيه
هزينه ماليات بر ارزش افزوده
هزينه كارمزد بانكي
هزينه ثبت و نظارت بر صندوقها
جمع

1,323,092
6,983,091
730,000
670,065
86,947,671

1,629,112
6,922,827
350,000
0
86,561,865

5,677,109
27,218,835
1,597,585
540,375
373,285,647

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1397

دوره مياني سه ماهه منتهي به
تاريخ  31شهريور ماه 1396

سال مالي منتهي به
1397/03/31

ريال

ريال

ريال

-23تعدیالت
تعديالت ناشي از صدور واحدهاي عادي

65,562,171
0

21,300,624

21,376,455

0

جمع

65,562,171

21,300,624

0
21,376,455

تعديالت ناشي از ابطال واحدهاي عادي
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صندوقسرمایهگذارينیکوکاريدانشگاهتهران
یادداشتهايهمراهصورتهايمالی
دورهمیانیسهماههمنتهیبه31شهریورماه1397
-24سودتقسیمشده
بر اساس بند  4اميد نامه و ماده  27اساسنامه مبني بر لزوم تقسيم منافع صندوق در مقاطع زماني ماهانه در پايان هرماه و بر مبناي نرخ مندرج در بند  1-5اميدنامه ،بين دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري صندوق تقسيم مي گردد.كه باتوجه به تغيير مدير اجراي صندوق از شركت توسعه سرمايه گذاري دانشگاه تهران به شركت بنياد حاميان دانشگاه تهران در
مورخ  ،1397/05/27سود هاي تقسيم شده به شرج جدول زير به مدير اجراي قبل پرداخت نگرديده است.
سودهايتقسیمشدهدرپایانهرماه

تاریخ

مبالغ تقسیم سود
83,110,731

1397/04/31
1397/05/31
1397/06/31

127,950,000
127,950,000

-25تعهداتوبدهیهاياحتمالی

در تاريخ ترازنامه صندوق هيچگونه تعهدات سرمايه اي و بدهي احتمالي ندارد.
-26سرمایهگذاريارکانواشخاصوابستهبهآنهادرصندوق
دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1397
اشخاص وابسته

مدير و اشخاص وابسته به وي
ضامن نقدشوندگي  /جبران خسارت يا سود و
اشخاص وابسته به وي
مدير اجرا و اشخاص وابسته به وي
مدير سرمايه گذاري صندوق

نام

نوع واحدهاي سرمايهگذاري

نوع وابستگي

دوره مياني سه ماهه منتهي به تاريخ  31شهريور ماه 1396

تعداد واحدهاي سرمايهگذاري

درصد تملک

شركت سبدگردان كاريزما (سهامي خاص)

مدير صندوق
سهامدار مدير صندوق
سهامدار و عضو هيئت مديره مدير صندوق

ممتاز
ممتاز
ممتاز

250
10
120

2%
0.10%
1.17%

شركت تامين سرمايه سپهر

ضامن نقدشوندگي  /جبران خسارت يا سود

ممتاز

شركت توسعه سرمايه گذاري دانشگاه تهران
سهيل پورصادقي حقيقت
جمع

مدير اجرا صندوق
مدير سرمايه گذاري صندوق

علي تيموري شندي
فريدون زارعي

ممتاز و عادي
عادي

تعداد واحدهاي
سرمايهگذاري
250
10
120

3%
0.13%
1.60%

درصد تملک

طرفمعامله

10

0.10%

10

7,006
5

68.44%
0.05%

7,006
5

93.41%
0.07%

4,490
5

59.84%
0.07%

7,401

72%

7,401

100%

4,875

64.97%

1396/06/31

1397/03/31

ماندهطلب(بدهی)

ماندهطلب(بدهی)

ماندهطلب(بدهی)

درپایاندوره

درپایاندوره

درپایاندوره

تاریخمعامله

ریال

ریال

ریال

شركت سبدگردان كاريزما

مدير صندوق

كارمزد مدير

16,456,325

طي دوره مورد گزارش

16,456,325

0

شركت تامين سرمايه سپهر

ضامن جبران خسارت صندوق

كارمزد ضامن جبران خسارت

2,206,039

طي دوره مورد گزارش

2,206,039

0

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت

حسابرس صندوق

كارمزد حق الزحمه حسابرس

20,383,554

طي دوره مورد گزارش

20,383,554

0

79,999,805

مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

متولي صندوق

كارمزد متولي

10,191,870

طي دوره مورد گزارش

10,191,870

0

40,000,350

-28رویدادهايبعدازتاریخترازنامه

رويدادهايي كه در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعديل اقالم صورتهاي مالي و يا افشا در يادداشتهاي همراه بوده ،وجود نداشته است.
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3.33%
0.13%
1.60%

0.13%

1397/06/31

نوعوابستگی

درصد تملک

-

شرحمعامله
موضوعمعامله

تعداد واحدهاي
سرمايهگذاري
250
10
120

0.00%

-27معامالتباارکانواشخاصوابستهبهآنها

ارزشمعامله(ریال)

سال مالي منتهي به 1397/03/31

26,845,021
)(9,650,632

