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باسالم؛

به پيوست گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيکانديشان هنر مربوط به دوره مالی  11ماهه و 6روزه
منتهی به  06اسفند ماه  1197که در اجراي مفاد بند  7ماده 60اساسنامه صندوق بر اساس سوابق ،مدارك و اطالعات

موجود درخصوص عمليات صندوق تهيه گرديده به شرح زير تقديم ميگردد.

شماره صفحه

 صورت خالص دارايیها
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 صورت سود و زيان و گردش خالص دارايیها
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ت .ترکيب دارايی ها و گزارش خالص ارزش دارايی ها
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صورت خالص دارایی ها
دوره مالی  11ماهه و  6روزه منتهی به  06اسفند ماه 1317

1197/12/06

1196/12/29

ريال

ريال

-

706،199،044

19،148،105،049

7،610،144،287

-

12،141،115،748

حسابهاي دريافتنی

142،788،115

17،287،480

ساير دارايی ها

117،777،464

90،624،198

موجودي نقد

21،290،662

2،020،285

جاري کارگزاران

-

824،462،409

جمع دارايی ها

19،610،161،290

21،594،051،451

دارایی ها

سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم
سرمايه گذاري در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی
سرمايه گذاري در اوراق مشارکت

بدهی ها
89،482،184

104،145،061

پرداختنی به سرمايه گذاران

6،196،400،210

1،616،022،684

ساير حساب هاي پرداختنی

192،111،174

171،108،788

جمع بدهی ها

6،678،215،788

1،911،476،515

خالص دارايی ها

12،951،945،502

19،680،576،916

1،064،427

1،000،182

پرداختنی به ارکان صندوق

خالص دارايی هاي هر واحد سرمايه گذاري-ريال
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشانهنر
صورت سود و زیان و گردش خالص دارائیها
برای دوره مالی  11ماهه و  6روزه منتهی به  06اسفند ماه 1317
1197/12/06

سال 1196

سود (زيان) حاصل از فروش اوراق بهادار
سود(زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار
سود سهام
سود اوراق بهادار بادرآمد ثابت
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی
ساير درآمد

ريال
)(671،914،544
72،442،091
524،116،172
2،616،651،770
21،919،175

ريال
661،240،847
11،924،789
901،456،281
2،717،721،419
4.671.601

جمع درآمدها

2،585،416،866

4.119.018.919

درآمدها:

هزینه ها:
هزينه کارمزد ارکان
ساير هزينه ها

)(208،146،259
)(271،147،965

)(100،641،589
)(451.299.286

جمع هزينه ها

)(481،294،224

)(751،942.875

سود خالص

2،104،142،642

1،565،076،064

بازده ميانگين سرمايه گذاري1
بازده سرمايه گذاري پايان دوره2

10/971
19/471

17.441
18.111

صورت گردش خالص داراییها
1197/12/06

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايهگذاري) در ابنداي سال
واحدهاي ابطال شده طی دوره
سود (زيان) خالص
تقسيم سود
تعديالت

تعداد واحد
سرمايه
گذاري
19،677
)(7،509
-

خالص دارايی ها (واحدهاي سرمايهگذاري) در پايان دوره

12،168

سال 1196

ريال
19،680،576،916
)(7،509،000،000
2،104،142،642
)(905،905،126
)(417،868،710
12،951،945،502

1بازده ميانگين سرمايهگذاري =
2بازده سرمايهگذاري پايان سال =
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تعداد واحد
سرمايه
گذاري
19.677
19،677

ريال
19،676،996،694
1،565،076،064
)( 1،561،495،842
19،680،576،916

صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  11ماهه و  6روزه منتهی به  06اسفند ماه 1317
 -1اطالعات کلی صندوق:
-1-1

تاریخچه صندوق
صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک انديشان هنرکه صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با پرداخت سود محسوب می
شود ،در تاريخ  1194/05/11تحت شماره  16478نزد مر جع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري استان تهران و در
تاريخ  1194/05/21تحت شماره  11161نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسيده است .طبق مصوبه مجمع مورخ
 1194/09/07و تأييد سازمان بورس و اوراق بهادار نوع صندوق به صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغيير يافته است.
هدف از تشکيل اين صندوق ،جمع آوري وجوه از اشخاص نيکوکار و تشکيل سبدي از داراييهاي مالی و مديريت اين سبد
به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام يا بخشی 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 مشارکت و گواهی سپرده بانکی قابل معامله در
بورس و فرابورس ،اوراق بهادار با درآمد ثابت و .....سرمايه گذاري می نمايد .مدت فعاليت صندوق از تاريخ ثبت به مدت سه
سال ( )1197/05/10است که مطابق مجمع مورخ  1197/06/21و مجوز سازمان با شماره نامه در تاريخ  1197/06/06طی
نامه شماره 18619/122تا تاريخ  1197/12/06تمديد گرديد .مرکز اصلی صندوق در تهران ،خيابان وليعصر ،نرسيده به
پارك ساعی ،برج نگين ساعی  ،طبقه  ،11واحد  1108واقع شده و صندوق داراي شعبه نمی باشد.

اطالعرسانی
کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمايه گذاري نيکوکاري نيک انديشان هنر مطابق با ماده 59اساسنامه 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:
 -2-1م جمع صندوق ،با حضور دارندگان حداقل نصف به عالوه يک از کل واحدهاي سرمايه گذاري مديريتی صندوق تشکيل
شده و رسميت می يابد .هر واحد مديريتی يک حق رأي دارد به شرط اينکه  15از واحدهاي مديريتی را مالک باشد.در تاريخ
ترازنامه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري مديريتی شامل اشخاص زير است:
تعداد واحد های تحت تملک

درصد واحد های تحت تملک

ردیف

1

شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی

200

20

2

شرکت توسعه اميد آتيه انديش

200

20

1

شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد

200

20

4

صندوق اعتباري هنر

100

30

5

خسرو سينائی اصفهانی

10

1

6

احمدرضا درويش

10

1

7

محمد مهدي توحيدي مقدم

10

1

8

حميدرضا نوربخش

10

1

9

بيژن نفيسی

10

1

10

قادر دالورنژاد بناب

10

1

نام دارندگان واحد های مدیریتی
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تعداد واحد های تحت تملک

درصد واحد های تحت تملک

ردیف

11

محمد ابراهيم حقيقی

10

1

12

فاطمه معتمدآريا

10

1

11

حميد فرخ نژاد

10

1

14

غالمرضا خليل ارجمندي

10

1

نام دارندگان واحد های مدیریتی

 2-2مدیر و مدیرثبت صندوق ،شرکت مشاورسرمايهگذاري آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاريخ
 1189/12/14با شمارة ثبت  197612نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدير
عبارت است از تهران ،خيابان وليعصر ،نرسيده به پارك ساعی برج سرو ساعی طبقه  17واحد  1705تلفن91006780 :

 2-3متولی صندوق ،شرکت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ (سهامی خاص) است که در تاريخ 1191/07/08به
شماره ثبت  410029و شناسه ملی  10120820528نزد مرجع ثبت شرکتهاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است.
نشانی متولی عبارت است از تهران ،خيابان وليعصر،باالتر از ظفر ،خيابان بابک بهرامی ،پالك  ،9طبقه .1
 2-4مدیر اجرا ،صندوق اعتباري هنر است که در تاريخ 1181/01/22با شماره ثبت  16424و شناسه ملی
 10100591120نزد مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدير اجرا عبارت است از تهران
خيابان قائم مقام فراهانی ،کوچه ششم ،پالك  ،11ساختمان هنر.
 2-5حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاريخ  1177/01/06به شماره ثبت  11898نزد
مرجع ثبت شرکت هاي شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از تهران ،خيابان مطهري ،خيابان
فجر ،شماره 27

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

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری:

 -4-1سرمایهگذاریها
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  1186/11/10هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گيري می شود
-4-1-1سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی  :سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي بورسی يا
فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می 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 می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی
ارزش سهم در پايان روز را به ميزان حداکثر  20درصد افزايش يا کاهش دهد و قيمت تعديل شده را مبناي محاسبة خالص
ارزش فروش قرار دهد.
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-4-1-2سرمایه گذاری 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 می گردد.
 -4-1-3سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :
خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غير بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخريد آنها توسط ضامن  ،تعيين می شود.

 -4-2درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها
 -4-2-1سود سهام  :درآمد حاصل از سود سهام شرکتها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام
شرکت هاي سرمايه پذير شناسايی می شود .همچنين سود سهام متعلق به صندوق سرمايه گذاري به ارزش فعلی محاسبه
و در حساب ها منعکس می گردد .براي محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق يافته و دريافت نشده ،مبلغ سود دريافتنی با
توجه به برنامه زمانبندي پرداخت سود توسط شرکت سرمايه پذير و حداکثر ظرف  8ماه ،با استفاده از نرخ سود علی
الحساب ساالنه آخرين اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزيل می شود .تفاوت بين ارزش تنزيل شده و ارزش اسمی
با گذشت زمان به حساب ساير درآمدها منظور می شود
 -4-2-2سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب  :سود تضمين شده اوراق بهادار با درآمد
ثابت يا علی الحساب ،سپرده و گواهی هاي سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمايه گذاري
شناسايی می شود .همچنين سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترين مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود
علی الحساب محاسبه ميگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علی الحساب ،سپرده و گواهی هاي
سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دريافت سود با همان نرخ قبلی تنزيل
شده و در حساب هاي صندوق سرمايه گذاري منعکس ميشود.
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 -4-3کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفيه صندوق سرمايهگذاري به صورت روزانه به شرح زير محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
عنوان هزینه
هزينه هاي تأسيس

کارمزد مدير

کارمزد متولی
کارمزد مدير اجرا
حقالزحمة حسابرس

شرح نحوة محاسبة هزینه
معادل يک درصد از وجوه جذب شده در پذيره نويسی اوليه حداکثر تا مبلغ  200ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته با
تصويب مجمع صندوق
ساالنه پانزده در هزار ( )0.015از متوسط روزانه ارزشسهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعالوه يک در هزار ()001/0
از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار تحت تملک صندوق اخذ کارمزد توسط مدير صندوق از ماخذ گواهی سپرده و
سپردههاي بانکی حداکثر به ميزان نصابهاي مجاز قابل اعمال است .نحوه محاسبه کارمزد مدير از ماخذ يادشده صرفا به
شرح " ساالنه حداکثر(12دو درصد) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا ميزان نصاب مجاز
سرمايهگذاري در آنها امکانپذير است*.
ساالنه سه در هزار ( )001/0از متوسط روزانة ارزش خالص دارايیهاي صندوق که حداقل 50ميليون و حداکثر 100
ميليون ريال است*
ساالنه يک در هزار ( )0.001از درآمدهاي قابل تخصيص به امور نيکوکارانه
ساالنه مبلغ ثابت  120ميليون ريال *

کارمزد تصفيه
صندوق براي مدير

معادل سه در هزار ( )001/0ارزش خالص دارايیهاي صندوق می 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 دسترسی
به نرم افزار ،تارنما و
خدمات پشتيبانی

هزينه هاي دسترسی به نرم افزار صندوق ،نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيبانی آنها ساالنه تا سقف 400
ميليون ريال با ارائه مدارك مثبته و با تصويب مجمع صندوق.

کارمزد ثبت و
نظارت سازمان
بورس و اوراق بهادار
بر صندوق

ساالنه  0.00005تعداد واحدهاي سرمايه گذاري صندوق تا سقف  5000ميليون ريال

* کارمزد مدير و متولی روزانه براساس ارزش اوراق بهاداريا ارزش خالص دارايی هاي روز کاري قبل بر اساس قيمت هاي پايانی و سود علی
الحساب دريافتنی سپرده هاي بانکی در روز قبل محاسبه می شود .اشخاص ياد شده کارمزدي بابت روز اول فعاليت صندوق دريافت نمی
کنند .در دوران تصفيه مدير صرفا کارمزد تصفيه را دريافت می کند .کارمزد مدير اجرا بر اساس تفاوت بين ارزش روز واحدهاي سرمايه
گذاري و ارزش مبناي آنها در حسابها ذخيره می شود.

**به منظور توزيع کارمزد تصفيه بين تمام سرمايهگذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر ضربدر خالص ارزش دارايیهاي
صندوق در پايان روز قبل در حسابها ذخيره میشود ،N .برابر است با 5يا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد.
هر زمان ذخيرة صندوق به  0/1درصد ارزش خالص دارايیهاي صندوق با نرخهاي روز قبل رسيد ،محاسبة ذخيرة تصفيه و ثبت
آن در حسابهاي صندوق متوقف می شود .هرگاه در روزهاي بعد از توقف محاسبة ياد شده در اثر افزايش قيمت دارايیها ذخيرة
ثبت شده کفايت نکند ،امر ذخيرهسازي به شرح ياد شده ادامه میيابد.
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صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
گزارش عملکرد
دوره مالی  11ماهه و  6روزه منتهی به  06اسفند ماه 1317

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  1ماده  58اساسنامه ،کارمزد مدير ،متولی ،مدير ثبت و مدير اجرا هر سه ماه يک بار به ميزان  1 90قابل
پرداخت است .باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب ها منعکس می شود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهيالت دريافتی از بانک ها  ،موسسات مالی و اعتباري و خريد اقساطی سهام مخارج تأمين مالی را در بر
می گيرد و در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می 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 می شود .براي محاسبه
قيمت صدور واحدهاي سرمايه گذاري کارمزد پرداختی بابت تحصيل دارايی مالی به ارزش خريد دارايی هاي مالی اضافه
ميشود .همچنين براي محاسبه قيمت اب طال واحدهاي سرمايه گذاري کارمزد معامالت و ماليات از قيمت فروش داراييهاي
مالی صندوق سرمايه گذاري کسر می 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 دارايی هاي صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه گيري
و ارائه می شود لذا تفاوت قيمت صدور و ابطال واحد هاي سرمايه گذاري تحت عنوان تعديالت ناشی از قيمت صدور و
ابطال منعکس می شود.
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 -5همچنين ترکيب دارايیهاي صندوق به خالص ارزش روز دارايیهاي صندوق در تاريخ  1197/12/06به
شرح نمودار زير میباشد:
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 -6گزارش  NAVصندوق

گزارش آماري قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايهگذاري صندوق دوره مالی منتهی به  1197/06/11به شرح
نمودار زير میباشد:

جدول فعاليت صندوق:
فعاليت هاي صندوق در  1197/01/01تا 1197/12/06
 NAVصدور در تاريخ 1197/01/01

1،001،567

 NAVصدور در تاريخ 1197/12/06

1،064،427

کل ارزش خالص دارايیها در تاريخ 1197/12/06

12،951،945،502

تعداد کل واحدهاي سرمايهگذاري نزد سرمايهگذاران در تاريخ 1197/12/06

12،168

تعداد کل واحدهاي صادر شده طی دوره

-

تعداد کل واحدهاي باطل شده طی دوره

()7،509

بازده ميانگين سرمايهگذاري

10/971

بازده سرمايهگذاري پايان دوره

19/471
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