گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه1315

1

مجمع عمومی صندوق سرمایه گذاري نیکوکاري نیکاندیشان هنر
باسالم؛

به پيوست گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيکانديشان هنر مربوط به  3ماهه منتهي به تاريخ 31
خرداد ماه  1315که در اجراي مفاد بند  7ماده 06اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات موجود

درخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.

شماره صفحه

 صورت خالص داراييها

3

 صورت سود و زيان و گردش خالص داراييها

4

 يادداشتهاي توضيحي:

الف .اطالعات کلي صندوق
ب .مبناي تهيه صورت هاي مالي
پ .خالصه اهم رويههاي حسابداري
ت .ترکيب دارايي ها و گزارش خالص ارزش دارايي ها
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صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري نیکاندیشان هنر

گزارش مالی میان دورهای
صورت خالص دارایی ها
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه 1315

1315/63/31

1314/12/21

ريال

ريال

داراییها:
سرمايهگذاري در سهام و حقتقدم
سرمايهگذاري در اوراق مشارکت
سرمايهگذاري در سپرده بانکي و گواهي سپرده بانکي
حسابهاي دريافتني
ساير داراييها
موجودي نقد

1076206160101
3021603400017
15046105160635
10501260011
0004300461
1500610566

1،012،116،312
6
26،313،102،615
216،141،113
113،502،322
75،666

جمع داراييها

26003101120417

22،466،027،162

بدهیها
جاري کارگزاران
پرداختني به ارکان صندوق
پرداختني به سرمايه گذاران
ساير حسابهاي پرداختني

()3120515
1302140110
6
1103300737

403،103،257
107،241،034
2،671،327،021
13،166،744

جمع بدهي ها

11201330431

2،723،033،250

26052006410171

11،070،114،040

106430141

1،666،666

خالص دارایی ها
خالص داراييها ي هر واحد سرمايهگذاري
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صندوق سرمایهگذاري نیکوکاري نیکاندیشانهنر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیها
براي دوره مالی 3ماهه منتهی به تاریخ  31خرداد ماه 1315
2321/33/32

2324/29/92

ریال
922.242.201
()14.290.240
08.290.232
40.892.824
312.400.134
89.801

ریال
220،100،631
114،014،516
01،666،666
6
2،114،711،456
15،166

جمع درآمدها
هزینهها:

9.220.902.112

3،314،304،617

هزینه کارمزد ارکان
سایر هزینهها

()18.294.930
()04.314.409

)(201،110،306
)(152،054،422

جمع هزینهها

()943.923.040

)(422،576،712

سود(زیان) خالص

341.244.888

2،101،713،315

%4.22
%4.94

14.71%
15.31%

درآمدها:
سود (زیان) فروش اوراق بهادار
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
سایر درآمدها

سرمایهگذاری9

بازده میانگین
2
بازده سرمایهگذاری پایان سال
صورت گردش خالص دارایی ها

1314/63/31

دوره مالي  3ماهه منتهي به 1315/63/31
تعداد واحد سرمايه گذاري

ريال

تعداد واحد سرمايه گذاري

ريال

110077

11007001140040

6

6

6

1،666

1،666،666،666

6

43

43،666،666

واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده عادي قابل ابطال

6

11،034

11،034,666،666

سود (زیان) خالص

6

6

2،101،713،315

تعدیالت ناشی از صدور واحدهاي سرمایهگذاري

6

6

03،112،445

تقسیم سود

6

6

)( 3،625،011،114

11،077

11،070،114،040

خالص داراییها (واحدهاي سرمایهگذاري) در ابتداي دوره
واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده مدیریتی
واحدهاي سرمایه گذاري صادر شده عادي غیر قابل ابطال

خالص دارایی ها (واحد هاي سرمایه گذاري) در پایان دوره

14106540333

26052006410171

110077

1بازده میانگین سرمایهگذاری =
2بازده سرمایهگذاری پایان سال =
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321
 -2اطالعات کلی صندوق:
-1-1

تاریخچه صندوق
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک انديشان هنرکه صندوق سرمايه گذاري مختلط با پرداخت سود محسوب مي
شود ،در تاريخ  1314/65/11تحت شماره  30471نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در
تاريخ  1314/65/21تحت شماره  11303نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .طبق مصوبه مجمع
مورخ  67/61/1314و تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار نوع صندوق به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت و در
اندازه کوچک تغيير يافته است .هدف از تشکيل اين صندوق ،جمع آوري وجوه از اشخاص نيکوکار و تشکيل سبدي از
داراييهاي مالي و مديريت اين سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام يا بخشي از منافع در امور نيکوکارانه
مندرج در اميدنامه صندوق است .براي نيل به اين هدف ،صندوق در سهام و حق تقدم شرکتهاي پذيرفته شده ،اوراق
مشارک ت و گواهي سپرده بانکي قابل معامله در بورس و فرابورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و .....سرمايه گذاري مي
نمايد .مدت فعاليت صندوق از تاريخ ثبت به مدت سه سال است .مرکز اصلي صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر
از تقاطع ميرداماد ،خيابان قباديان ،پالك ،33طبقه همکف واقع شده و صندوق داراي شعبه نمي باشد.

 -1-2اطالعرسانی
کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک انديشان هنر مطابق با ماده 51اساسنامه در
تارنماي صندوق سرمايه گذاري به آدرس www.honarfund.irدرج گرديده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک انديشان هنر از ارکان زير تشکيل شده است:
 -2-1مجمع صندوق ،با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه يک از کل واحدهاي سرمايه گذاري مديريتي صندوق تشکيل
شده و رسميت مي يابد .هر واحد مديريتي يک حق رأي دارد به شرط اينکه  %5از واحدهاي مديريتي را مالک باشد.در تاريخ
ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري مديريتي شامل اشخاص زير است:
تعداد واحد هاي تحت تملک

درصد واحد هاي تحت تملک

ردیف

1

شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي

266

22

2

شرکت توسعه اميد آتيه انديش

266

22

3

شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد

266

22

4

صندوق اعتباري هنر

366

32

5

خسرو سينائي اصفهاني

16

1

0

احمدرضا درويش

16

1

7

محمد مهدي توحيدي مقدم

16

1

1

حميدرضا نوربخش

16

1

1

بيژن نفيسي

16

1

16

قادر دالورنژاد بناب

16

1

نام دارندگان واحد هاي مدیریتی
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گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321
تعداد واحد هاي تحت تملک

درصد واحد هاي تحت تملک

ردیف

11

محمد ابراهيم حقيقي

16

1

12

فاطمه معتمدآريا

16

1

13

حميد فرخ نژاد

16

1

14

غالمرضا خليل ارجمندي

16

1

نام دارندگان واحد هاي مدیریتی

 2-2مدیر و مدیرثبت صندوق ،شرکت مشاورسرمايهگذاري آرمان آتي (سهامي خاص) است که در تاريخ
 1311/12/14با شمارة ثبت  317032نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني مدير
عبارت است از تهران ،خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قباديان ،پالك ،33طبقه اول تلفن11557577 :

 2-3متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ (سهامي خاص) است که در تاريخ 1311/67/61به
شماره ثبت  436621و شناسه ملي  16326126521نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده
است .نشاني متولي عبارت است از تهران ،خيابان وليعصر،باالتر از ظفر ،خيابان بابک بهرامي ،پالك  ،1طبقه .3
 2-4مدیر اجرا ،صندوق اعتباري هنر است که در تاريخ 1313/61/22با شماره ثبت  10424و شناسه ملي
 16166511326نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني مدير اجرا عبارت است از
تهران خيابان قائم مقام فراهاني ،کوچه ششم ،پالك  ،13ساختمان هنر.
 2-5حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسي بهراد مشار است که در تاريخ  1377/63/60به شماره ثبت 13111
نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشاني حسابرس عبارتست از تهران ،خيابان مطهري،
خيابان فجر ،شماره 27

 -3مبنای تهیه صورتهای مالی:
صورت هاي مالي صندوق اساساً بر مبناي ارزشهاي جاري در پايان سال مالي تهيه شده است.

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -4-1سرمایهگذاريها
سرمايه گذاري در اوراق بهادار (شامل سهام و ساير انواع اوراق بهادار) در هنگام تحصيل به بهاي تمام شده ثبت و در
اندازه گيري هاي بعدي به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل "نحوة تعيين قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در
صندوق هاي سرمايه گذاري " مصوب  1310/11/36هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري مي شود
-4-1-1سرمایه گذاري در سهام شرکت هاي بورسی یا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي بورسي
يا فرابورسي به خالص ارزش فروش منعکس مي شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در
پايان روز يا قيمت تعديل شده سهم ،منهاي کارمزد معامالت و ماليات فروش سهام .باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعيين
قيمت خريد و فروش اوراق بهادار در صندوق هاي سرمايه گذاري "مدير صندوق مي تواند در صورت وجود شواهد و ارائه
مستندات کافي ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداکثر  26درصد افزايش يا کاهش دهد و قيمت تعديل شده را
مبناي محاسبة خالص ارزش فروش قرار دهد.
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-4-1-2سرمایه گذاري در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس  :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قيمت بازار آنها محاسبه مي گردد.
 -4-1-3سرمایه گذاري در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غير بورسي در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين مي شود.

 -4-2درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها
 -4-2-1سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام
شرکت هاي سرمايه پذير شناسايي مي شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلي
محاسبه و در حساب ها منعکس مي گردد .براي محاسبه ارزش فعلي سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود
دريافتني با توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شرکت سرمايه پذير و حداکثر ظرف  1ماه ،با استفاده از نرخ
سود علي الحساب ساالنه آخرين اوراق مشارکت دولتي به عالوه  5درصد تنزيل مي شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده
و ارزش اسمي با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور مي شود
 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با
درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و گواهي هاي سپرده بانکي بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه
گذاري شناسايي مي شود .همچنين سود سپرده بانکي به طور روزانه با توجه به کمترين مانده وجوه در حساب سپرده و
نرخ سود علي الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب ،سپرده و
گواهي هاي سپرده بانکي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا دريافت سود با همان
نرخ قبلي تنزيل شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس ميشود.

 -4-3کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایهگذاری به صورت روزانه به شرح زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزینه
هزينه هاي تأسيس

شرح نحوة محاسبة هزینه
معادل يک درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسي اوليه حداکثر تا مبلغ  266ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته با
تصويب مجمع صندوق

کارمزد مدير

ساالنه پانزده در هزار ( )60615از متوسط روزانه ارزشسهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعالوه يک در هزار ()661/6
از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار تحت تملک صندوق و  16درصد از مابهالتفاوت روزانهي سود عليالحساب دريافتني
ناشي از سپرده گذاري در بانکها يا مﺆسسات مالي و اعتباري نسبت به باالترين سود علي الحساب دريافتني همان نوع
سپرده در زمان افتتاح سپرده *.

کارمزد متولي

ساالنه سه در هزار ( )663/6از متوسط روزانة ارزش خالص داراييهاي صندوق که حداقل 56ميليون و حداکثر 166
ميليون ريال است*

کارمزد مدير اجرا
حقالزحمة حسابرس

ساالنه يک در هزار ( )60661از درآمدهاي قابل تخصيص به امور نيکوکارانه
ساالنه مبلغ ثابت  166ميليون ريال *
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شرح نحوة محاسبة هزینه

عنوان هزینه
کارمزد تصفيه
صندوق براي مدير

معادل سه در هزار ( )663/6ارزش خالص داراييهاي صندوق مي باشد**.

حق پذيرش و
عضويت در کانون ها

معادل مبلغ تعيين شده توسط کانون هاي مذکور ،مشروط بر اينکه عضويت در اين کانون ها طبق مقررات اجباري باشد
يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.

هزينه هاي دسترسي
به نرم افزار ،تارنما و
خدمات پشتيباني

هزينه هاي دسترسي به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها ساالنه تا سقف 466
ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق.

* کارمزد مدير و متولي روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايي هاي روز کاري قبل بر اساس قيمت هاي پاياني و سود
علي الحساب دريافتني سپرده هاي بانکي در روز قبل محاسبه مي شود .اشخاص ياد شده کارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت
نمي کنند .در دوران تصفيه مدير صرفا کارمزد تصفيه را دريافت مي کند .کارمزد مدير اجرا بر اساس تفاوت بين ارزش روز واحدهاي
سرمايه گذاري و ارزش مبناي آنها در حسابها ذخيره مي شود.

**به منظور توزيع کارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضربدر خالص ارزش داراييهاي
صندوق در پايان روز قبل در حسابها ذخيره ميشود ،N .برابر است با 5يا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  3/6درصد ارزش خالص داراييهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و
ثبت آن در حسابهاي صندوق متوقف مي شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت
داراييها ذخيرة ثبت شده کفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه مييابد.

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  3ماده  51اساسنامه ،کارمزد مدير ،متولي ،مدير ثبت و مدير اجرا هر سه ماه يک بار به ميزان  % 16قابل
پرداخت است .باقي مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس مي شود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهيالت دريافتي از بانک ها  ،موسسات مالي و اعتباري و خريد اقساطي سهام مخارج تأمين مالي را در بر
مي گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود.

 -4-6تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدورو ابطال
اين تعديالت به دليل تفاوت در نحوه محاسبة قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري ايجاد مي شود .براي
محاسبه قيمت صدور و احدهاي سرمايه گذاري کارمزد پرداختي بابت تحصيل دارايي مالي به ارزش خريد دارايي هاي
مالي اضافه ميشود .همچنين براي محاسبه قيمت ابطال واحدهاي سرمايه گذاري کارمزد معامالت و ماليات از قيمت
فروش داراييهاي مالي صندوق سرمايه گذاري کسر مي گردد .نظر به اينکه بر طبق ماده  15اساسنامه صندوق ارزش
روز داراييهاي صندوق برابر با قيمت ابطال واحد هاي سرمايه گذاري است ،به دليل آنکه دارايي هاي صندوق در ترازنامه
به ارزش روز اندازه گيري و ارائه مي شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت عنوان
تعديالت ناشي از قيمت صدور و ابطال منعکس مي شود.
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321

 -5همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  9814/28/89به شرح
نمودار زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321

همچنین ترکیب داراییهای صندوق به خالص ارزش روز داراییهای صندوق در تاریخ  9814/28/89به شرح نمودار
زیر میباشد:
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321

 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماري قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق دوره مالي  3ماهه منتهي به
 1315/63/31به شرح نمودار زير ميباشد:
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  3ماهه منتهی به تاریخ  32خرداد ماه 2321

جدول فعالیت صندوق:
فعاليت هاي صندوق در  1315/61/61تا 1315/63/31
 NAVصدور در تاريخ 1315/61/61

1،661،711

 NAVصدور در تاريخ 1315/63/31

1.6440040

کل ارزش خالص داراييها در تاريخ 1315/63/31

26052006410171

تعداد کل واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در تاريخ 1315/63/31

110077

تعداد کل واحدهاي صادر شده طي دوره

6

تعداد کل واحدهاي باطل شده طي دوره

6

بازده ميانگين سرمايهگذاري

4.22%

بازده سرمايهگذاري پايان سال

4.14%
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