صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
صورت خالص داراییها
در تاریخ  26بهمن ماه 1388

1388/11/26

1388/08/26

یادداشت

داراییها :

ریال

ریال

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم

5

5,469,565,118

0

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

6

3,051,840,000

0

جاری کارگزاران

7

436,622,450

0

موجودی نقد

8

462,811,568

7,352,000,000

سایر داراییها

9

13,912,774

0

9,434,751,910

7,352,000,000

جمع داراییها

بــدهــیهـــا:
حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق

10

)(260,000

0

حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران

11

)(79,490

0

سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

12

)(59,771,549

0

)(60,111,039

0

9,374,640,871

7,352,000,000

1,014,791

1,000,000

جمع بدهیها
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خالص داراییها
خالص داراییهای هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه  ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

2

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
صورت سود و زیان و گردش خالص داراییها
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388
دوره میانی  3ماهه
یادداشت منتهی به 1388/11/26

درآمدها :

ریال
خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار

14

46,176,209

خالص سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

15

57,858,950

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

16

68,919,500
172,954,659

جمع درآمدها
هزینه ها:
هزینه کارمزد ارکان

17

)(43,602,392

سایر هزینه ها

18

)(59,843,305

جمع هزینه ها

()103,445,697

سود خالص

69,508,962

بازده میانگین سرمایه گذاری

0.79%

بازده سرمایه گذاری در پایان دوره مالی

1.48%

صورت گردش خالص دارایی ها
یادداشت

دوره میانی  3ماهه منتهی به 1388/11/26
تعداد واحدهای
سرمایه گذاری

ریال

خالص دارایی ها (واحدهایسرمایه گذاری) در اول دوره/سال

7352

7352000000

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره  /سال

3,016

2,991,257,512

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره  /سال

()1,130

)(1,106,940,639

-

69,508,962

-

68,815,036

9,238

9,374,640,871

سود خالص دوره  /سال
19

تعدیالت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) در پایان دوره /سال

یادداشتهای توضیحی همراه ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی میباشد.

سود خالص

 :بازده میانگین سرمایه گذاری

میانگین موزون وجوه استفاده شده
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال  ±سود (زیان) خالص

 :بازده سرمایه گذاری پایان دوره

خالص دارائیهای پایان سال

3

صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ  62بهمن ماه 8811

 -8اطالعات کلی صندوق

 -8-8تاریخچه فعالیت
صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک محسوب میشود ،در تاریخ
8800/40/40به شماره 84708نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است .هدف از تشکیل این صندوق ،جمعآوری
سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییهای مالی و مدیریت این سبد است .با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول،
تالش می شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد .برای نیل به این هدف ،صندوق در زمینه های زیر سرمایه
گذاری می نماید.
*سهام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وفرابورس
*حق تقدم خریدسهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
*اوراق مشارکت  ،اوراق صکوک و اوراق بهادار رهنی که دارای شرایط زیر هستند:
مجوز انتشارآنهااز سوی دولت  ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس واوراق بهادار صادرشده باشد.
سودحداقلی برای آنها تضمین و مشخص شده باشد.
به تشخیص مدیر،یکی از موسسات معتبربازخریدآنهاراقبل از سررسیدتعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آنها به
نقددربازارثانویه مطمئن وجود داشته باشد.
صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی در اجرای ماده  80و بند  6ماده  7قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه سال
 ، 8800با شماره  84708نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مالی موضوع بند  84ماده  8قانون یاد شده ،ثبت و
تاسیس شده و فعالیت آن به مدت  5سال از تاریخ  8800/48/86مجاز می باشد.

 -8-6اطالع رسانی
کلیههه اعالعههات مههرتبط بهها فعالیههت صههندوق فههارابی مطههابق بهها مههاده  50اساسههنامه در تارنمههای صههندوق بههه آدرس
www.farabifund.com

درج گردیده است.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ  62بهمن ماه 8811

-6ارکان صندوق سرمایهگذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی که از این به بعد صندوق نامیده میشود از ارکان زیر تشکیل شده است:
مجمع صندوق  ،از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتاز تشکیل میشود .دارندگان واحهدهای سهرمایهگهذاری
ممتاز به شرعی که حداقل  5درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشهند ،از حهق ر ی در مجمهع برخوردارنهد .در
تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایهگذاری ممتازی که دارای حق ر ی بودهاند شامل اشخاص زیر است:

ردیف

نام دارندگان واحدهای ممتاز

8

شرکت کارگزاری فارابی

جمع

تعداد واحدهای

درصد واحدهای

ممتاز تحت تملک

تحت تملک

8444واحد

 844درصد

 8444واحد

 844درصد

مدیر صندوق ،شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ  8800/40/86با شمارة ثبت  848568نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی مدیر عبارت است ازتهران -خیابان سید جمال الدین اسدآبادی -نبش فراهانی
پور-پالک  88واحد.8
متولی صندوق ،موسسه حسابرسی آریا به روش است که در تاریخ  8800/48/85به شماره ثبت  87907نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی متولی عبارتست از تهران ،خیابان شیخ بهائی شمالی ،ابتدای سئول،

پالک  ،88واحد. 6
ضامن صندوق ،شرکت کارگزاری فارابی است که در تاریخ  8878/88/85به شماره ثبت  848568نزد مرجع ثبت شرکتهای
شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی ضامن عبارتست از تهران ،خیابان سید جمال الدین اسدآبادی -نبش فراهانی
پور-پالک  88واحد. 8
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صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ  62بهمن ماه 8811

حسابرس صندوق ،موسسه حسابرسی دایا رایان است که در تاریخ  8804/40/80به شماره ثبت  88480نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است .نشانی حسابرس عبارتست از میدان فاعمی  ،ضلع جنوب شرقی ،کوچه
کامران ،پالک . 5
-8مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش روز تهیه می شود(.جاری نیز استفاده می شود)

 -4خالصه اهم رویههای حسابداری

 -4-8سرمایهگذاریها
سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در
اندازهگیریهای بعدی به خالص ارزش فروش عبق دستورالعمل" نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در
صندوقهای سرمایهگذاری" مصوب  8806/88/84هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازهگیری میشود.
 -4-8-8سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی :سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی یا فرابورسی به
خالص ارزش فروش منعکس می شود .خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت
تعدیل شده سهم ،منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛
باتوجه به دستورالعمل"نحوة تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایهگذاری" مدیر صندوق
می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر  84درصد افزایش یا
کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.
 -4-8-6سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس :خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز
با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه میگردد.
 -4-8-8سرمایهگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی :خالص ارزش فروش اوراق
مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن ،تعیین میشود.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ  62بهمن ماه 8811
 -4-6درآمد حاصل از سرمایهگذاریها :
 -4-6-8سود سهام :درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سرمایهپذیر
شناسایی میشود .همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایهگذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حسابها منعکس میگردد .برای محاسبه
ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده ،مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایهپذیر و
حداکثر ظرف  0ماه ،با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  5درصد تنزیل میشود .تفاوت بین
ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور میشود.
 -4-6-6سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب :سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده و
گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایهگذاری شناسایی می شود .همچنین سود سپرده بانکی به عور
روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علیالحساب محاسبه میگردد .مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با
درآمد ثابت یا علیالحساب ،سپرده و گواهیهای سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقیمانده تا دریافت
سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابهای صندوق سرمایهگذاری منعکس میشود.

 -4-8محاسبۀ کارمزد ارکان و تصفیه
کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابها ثبت میشود:
شرح نحوة محاسبۀ هزینه

عنوان هزینه
هزینههای تأسیس

حداکثر تا مبلغ 85،444،444ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینههای برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ  84،444،444ریال برای برگزاری مجامع در عول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با
تصویب مجمع صندوق

کارمزد مدیر

ساالنه  8درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعالوه 4/8درصد از ارزش روزانه اوراق
بهادار بادرآمد ثابت تحت تملک صندوق

کارمزد متولی

ساالنه  ./ 5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص داراییهای صندوق

کارمزد ضامن

ساالنه  8/5درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق

حقالزحمۀ حسابرس

ساالنه مبلغ  85،444،444ریال

حقالزحمه و کارمزد تصفیۀ صندوق

معادل  4/8درصد ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دورة اولیه تصفیه میباشد.

حق پذیرش و عضویت در کانونها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور ،مشروط براینکه عضویت در این کانونها عبق مقررات
اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
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صندوق سرمایهگذاری مشترک فارابی
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی نه ماهه منتهی به تاریخ  62بهمن ماه 8811

 -4-4بدهی به ارکان صندوق
با توجه به تبصره  8ماده  58اساسنامه ،کارمزد مدیر ،متولی ،ضامن هر سه ماه یک بار تا سقف 949درصد قابل
پرداخت است .باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حسابها منعکس میشود.

 -4-5مخارج تأمین مالی
سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانکها  ،موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساعی سهام مخارج تأمین مالی را در
بر میگیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میشود.
 -4-2تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال
این تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری ایجاد میشود .برای محاسبۀ
قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید داراییهای مالی اضافه
میشود .همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کارمزد معامالت و مالیات از قیمت فروش
داراییهای مالی صندوق سرمایهگذاری کسر میگردد .نظر به اینکه بر عبق تبصره  8ماده  88اساسنامه صندوق ارزش روز
دارایی های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهگذاری است ،به دلیل آنکه داراییهای صندوق در ترازنامه به
ارزش روز اندازهگیری و ارائه میشود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی
از قیمت صدور و ابطال منعکس میشود.
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صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388

 -5سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
 -5-1سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است :

1388/11/26
صنعت

درصد به کل

بهای تمام شده

خالص ارزش فروش

ریال

ریال

بانک ها و موسسات اعتباری

1,617,511,245

1,576,555,577

16.81

خدمات فنی و مهندسی

1,158,666,667

1,169,094,250

12.47

مخابرات

839,015,178

892,034,250

9.51

شرکت های چند رشته ای صنعتی

755,100,000

789,621,000

8.42

فلزات اساسی

580,048,875

578,857,500

6.17

محصوالت شیمیایی

260,200,000

258,714,670

2.76

مواد و محصوالت داروئی

202,325,000

204,687,871

2.18

5,412,866,965

5,469,565,118

58.32
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داراییها
درصد

ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك ﻓﺎراﺑﯽ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن دوره اي
ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﻫﻤﺮاه ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ
ﺑﺮاي دوره ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  26ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 1388
 -6ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺳﺎﯾﺮ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب
ﺷﺎﻣﻞ اﺻﻞ و ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﻮرﺳﯽ ﺑﺸﺮح ذﯾﻞ:
1388/11/26
رﯾﺎل
3،000،000،000

اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ  -راه آﻫﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي دوم 86

51،840،000

ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اوراق ﻣﺸﺎرﮐﺖ  -راه آﻫﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي دوم 86

3،051،840،000

 -7ﺟﺎري ﮐﺎرﮔﺰاران

1388/11/26
ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺰاري

ﮔﺮدش ﺑﺪﻫﮑﺎر

ﮔﺮدش ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎر

ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره

رﯾﺎل

رﯾﺎل

رﯾﺎل

15،802،973،786

436،622،450

16،239،596،236

ﮐﺎرﮔﺰاري ﻓﺎراﺑﯽ

 -8ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪ

ﺳﭙﺮده ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ ﺟﺎري ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﻣﺎن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 849-40-5550444-4

1388/11/26

1388/08/26

رﯾﺎل

رﯾﺎل

462،811،568

7،352،000،000

462،811،568

7،352،000،000

 -9ﺳﺎﯾﺮ داراﯾﯿﻬﺎ
1388/11/26

ﻣﺨﺎرج ﺗﺎﺳﯿﺲ

ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ دوره

اﺳﺘﻬﻼك دوره ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺎﯾﺎن دوره

رﯾﺎل

رﯾﺎل

رﯾﺎل

14،600،000

687،226

13،912،774

14،600،000

687،226

13،912،774
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صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره مالی میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388
 -10حسابهای پرداختنی به ارکان صندوق
1388/11/26
ریال
260,000

مدیر صندوق

260,000

 -11حسابهای پرداختنی به سرمایه گذاران
1388/11/26
ریال
79,490

تتمه واحد های صادر شده

79,490

 -12سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

بدهی بابت تاسیس و نگهداری صندوق

1388/11/26
ریال
14,600,000

ذخیره کارمزد مدیر

14,390,388

ذخیره کارمزد متولی

10,336,155

ذخیره کارمزد ضامن نقدشوندگی

15,341,593

ذخیره حق الزحمه حسابرسی

3,534,256
316,654

ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی نام

1,252,503

ذخیره کارمزد تصفیه

59,771,549

 -13خالص دارایی ها
1388/08/26

1388/11/26
تعداد

ریال

تعداد

ریال

واحدهای سرمایه گذاری عادی

8,238

8,359,849,696

6,352

6,352,000,000

واحدهای سرمایه گذاری ممتاز

1,000

1,014,791,175

1,000

1,000,000,000

9,238

9,374,640,871

7,352

7,352,000,000
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صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388

 -14خالص سود (زیان) فروش اوراق بهادار
یادداشت

دوره میانی 3ماهه
منتهی به 1388/11/26
ريال

خالص سود(زيان) حاصل از فروش سهام

14-1

شرکتهای پذيرفته شده در بورس يا فرابورس

46,176,209

 -14-1خالص سود (زیان) حاصل از فروش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس به شرح زیر میباشد :
دوره میانی  3ماهه منتهی به 1388/11/26
بهای فروش

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

سود (زيان ) فروش

شرکت

تعداد

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

بیمه آسیا

159,000

266,325,000

)(237,422,292

)(1,508,730

)(1,331,625

26,062,353

مپنا

100,000

229,400,000

)(232,859,557

)(1,299,551

)(1,147,000

)(5,906,108

فوالد مبارکه

300,000

580,600,000

)(556,038,904

)(3,289,102

)(2,903,000

18,368,994

سرمايه گذاری غدير

250,000

646,750,000

)(632,308,155

)(3,557,125

)(3,233,750

7,650,970

جمع

809,000

1,723,075,000

)(1,658,628,908

)(9,654,508

)(8,615,375

46,176,209

12

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388
 -15خالص سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار
یادداشت

دوره میانی  3ماهه منتهی
به 1388/11/26

ريال
خالص سود(زيان) تحقق نیافته نگهداری سهام

15-1

57,858,950
57,858,950

 -15-1خالص سود (زیان)تحقق نیافته نگهداری سهام به شرح زیر است:

دوره میانی  3ماهه منتهی به 1388/11/26
شرکت

تعداد

سود و (زيان) تحقق نیافته

ارزش بازار

ارزش دفتری

کارمزد

مالیات

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

اقتصاد نوين

375,445

873,285,070

)(916,461,245

)(4,619,678

)(4,366,425

)(52,162,278

بانك پارسيان

300,000

720,000,000

)(701,050,000

)(3,808,800

)(3,600,000

11,541,200

پتروشيمي خارك

20,000

261,460,000

)(260,200,000

)(1,383,123

)(1,307,300

)(1,430,423

داروسازی سبحان

53,940

206,859,900

)(202,325,000

)(1,094,289

)(1,034,300

2,406,312

سرمايه گذاري غدير

300,000

798,000,000

)(755,100,000

)(4,221,420

)(3,990,000

34,688,580

فوالد مباركه

300,000

585,000,000

)(580,048,875

)(3,094,650

)(2,925,000

)(1,068,525

مپنا

500,000

1,181,500,000

)(1,158,666,667

)(6,250,135

)(5,907,500

10,675,698

مخابرات

500,000

901,500,000

)(839,015,178

)(4,768,935

)(4,507,500

53,208,387

جمع کل

2,349,385

5,527,604,970

)(5,412,866,965

)(29,241,030

)(27,638,025

57,858,950
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نگهداری

صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388

 -16سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
دوره میانی 3ماهه
منتهی به 1388/11/26

یادداشت

ریال

سود اوراق مشارکت

68,919,500

17-1

68919500

 -16-1سود اوراق مشارکت به شرح زیر تفکیک می گردد:

دوره میانی  3ماهه منتهی به 1388/11/26
تاریخ
سرمایه گذاری

اوراق راه آهن مرحله دوم 86

1388/10/01

تاریخ سررسید

1391/10/15

مبلغ اسمی

نرخ سود

سود خالص

ریال

درصد
15.5

ریال
70,515,000

3,000,000,000

تفاوت ارزش اسمی و ارزش روز

0

هزینه معامالت اوراق مشارکت

)(1,595,500
68,919,500
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صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن ماه 1388

 -17هزینه کارمزد ارکان
دوره میانی 3ماهه
منتهی به 1388/11/26
ريال
مدير صندوق

14,390,388

ضامن صندوق

15,341,593

متولی صندوق

10,336,155

حسابرس صندوق

3,534,256
43,602,392

 -18سایر هزینه ها
دوره میانی 3ماهه
منتهی به 1388/11/26
ريال
هزینه تاسیس

687,226

هزینه معامالت سهام بورسی

46,001,047

هزینه معامالت اوراق مشارکت بورسی

1,595,500

هزینه مالیات فروش سهام بورسی

8,615,375

هزینه تصفیه

1,252,503

هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام

1,691,654
59,843,305
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صندوق سرمایه گذاری مشترک فارابی
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
برای دوره میانی سه ماهه منتهی به تاریخ  26بهمن 1388
 -19تعدیالت
دوره میانی  3ماهه
منتهی به 1388/11/26

(بدهکار) بستانکار
ریال
تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

68,815,036

واحدهای سرمایه گذاری

 -20تعهدات و بدهیهای احتمالی
در تاریخ ترازنامه  ،صندوق هیچگونه تعهدات و بدهی احتمالی ندارد.

-21سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق
1388/11/26
اشخاص وابسته

نام

نوع وابستگی

ضامن  ،کارگزار و مدیر
صندوق

کارگزاری فارابی

مدیر و ضامن
صندوق

جمع

نوع واحدهای

تعداد واحدهای

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

ممتاز

1,000

10.82

عادی

500

5.41

عادی وممتاز

1,500

16.24

درصد تملک

-22معامالت با اشخاص وابسته
طرف معامله

نوع وابستگی

موضوع معامله

ارزش معامله-ریال

تاریخ معامله

مانده طلب (بدهی)-

شرکت کارگزاری فارابی

کارگزار

خرید و فروش سهام

436,622,450

طی دوره

436,622,450

شرکت کارگزاری فارابی

مدیر

پرداخت کارمزد مدیر

260,000

طی دوره

()260,000

 -23رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه
رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورتهای مالی و یا افشاء در
یادداشتهای همراه بوده،وجود نداشته است.
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