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 مقدمه
هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق  29/18/1389دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردانی مصوب  24مطابق ماده 

کند، وقایع های اجرایی که سازمان ابالغ میبهادار، سبدگردان موظف است طبق استانداردهای حسابداری ملی و دستورالعمل
داری ای نگهد و در دفاتر مالی خود برای هر مشتری حساب جداگانههای مالی خود را تنظیم نمایمالی خود را ثبت و صورت

ها، ها، بدهیی مبادالت مالی فیمابین خود و مشتری را در حساب مشتری ثبت کند. در ضمن سبدگردان باید داراییو کلیه
های ها، درآمدها و هزینهها، بدهیهای هر سبد اختصاصی تحت مدیریت خود را به طور جداگانه از داراییدرآمدها و هزینه

داری نماید. در قسمت اول این دستورالعمل ابتدا نحوه شناسایی و ثبت رویدادهای خود به تفکیک هر مشتری ثبت و نگه
شود. در قسمت دوم رویدادهای مالی هر سبد مربوط به عملیات سبدگردانی در دفاتر شرکت سبدگردان با مثالی تشریح می

شود. با توجه به اینکه ثبت و نگهداری جداگانه رویدادهای مالی هر سبد اختصاصی ارایه می تعریف و سپس سازوکار
های سبد اختصاصی تحت مدیریت خود را به طور جداگانه از ها، درآمدها و هزینهسبدگردان موظف است، دارایی ها، بدهی

در این دستورالعمل رویکرد غالب تعریف یک شخصیت  داری نماید،های خود ثبت و نگهها، درآمدها و هزینهها، بدهیدارایی
 حسابداری مستقل و جداگانه برای هر سبد اختصاصی است. 
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 قسمت اول: دفاتر سبدگردان
العمل تاسیس و فعالیت سبدگردان، سبدگردان باید برای هر قرارداد سبدگردانی حساب بانکی جداگانه ردستو 19طبق ماده 

ای از قراردادهای سبدگردانی که این امر عمالً مشکل باشد، افتتاح یک حساب بانکی برای مجموعهافتتاح کند و در صورتی
در صورتی که حساب بانکی به نام مشتری سازمان برسد. بالمانع است؛ مشروط به اینکه موضوع با ذکر دالیل به تأیید 

با توجه به اینکه در حال شود. گونه ثبت حسابداری بابت عملیات سبدگردانی در دفاتر سبدگردان انجام نمیافتتاح شود، هیچ
یند، ضروری نماهای بانکی سبد اختصاصی را به نام خود افتتاح میحاضر نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، حساب

 :در دفاتر سبدگردان ثبت شودبه شرح زیر است کلیه رویدادهای حسابداری که با آن حساب بانکی در ارتباط است، 

 گذاراولیه سرمایه آورده واریز -1

 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام می ،بعد از افتتاح حساب و واریز آورده نقدی به حساب بانکی سبد اختصاصی

 )ریال( بستانکار )ریال( بدهکار عنوان حساب کد

   ***** سبد اختصاصی-بانک 1111

 *****   جاری سبدهای اختصاصی 3111

 بابت شروع عملیات سبدگردانی 123توسط آقای ب طبق قرارداد شمارۀ  آورده نقدیبابت واریز 

 گیرد.در مورد افزایش آورده طبق قرارداد متمم سبدگردانی نیز همین ثبت حسابداری صورت می

 گذاری در سهامسرمایه -2
 خرید سهام -1-2

 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام میهرگاه سبدگردان اقدام به خرید سهام برای هر سبد اختصاصی نمود، 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   کارگزاران جاری 1311

 123 اختصاصی سبد برای گاما شرکت سهام خرید بابت

 واریز وجه به حساب کارگزار -2-2

 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام میشده به حساب کارگزار واریز نماید، هرگاه سبدگردان وجهی بابت سهام خریداری

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** کارگزاران جاری 1311

 *****   اختصاصی سبد-بانک 1111

 سبدگردان توسط کارگزار حساب به وجه واریز بابت

 دریافت سود نقدی سهام -3-2

ثبت حسابداری تصویب و اعالم سود سهام موجود در هر سبد اختصاصی در دفاتر آن سبد اختصاصی انجام خواهد شد. اما 
که در دفاتر حسابداری هر سبد اختصاصی ثبت مربوط به دریافت سود هنگام دریافت سود نقدی الزم است؛ عالوه بر این

 شود:ر نیز در دفاتر سبدگردان انجام میثبت زیسهام ثبت خواهد شد، 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

 123 سبد برای گاما شرکت سهام نقدی سود دریافت بابت
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 فروش سهام -4-2

 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام میدر هنگام فروش سهم، 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** کارگزاران جاری 1311

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

 123 اختصاصی سبد برای گاما شرکت ماسه فروش بابت

 وصول وجه حاصل از فروش سهام -5-2

 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام میشرکت سبدگردان پس از وصول وجه حاصل از فروش سهام، 

 (ریال) بستانکار (ریال) بدهکار حساب عنوان کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   کارگزاران جاری 1311

 الف کارگزاری از 123 سبد برای سهام فروش از حاصل وجه وصول بابت

 تقدم سهام گذاری در حقسرمایه -3
 تقدم است. گذاری کند، حقتواند در آن برای سبد اختصاصی سرمایهمیاز جمله اقالم دیگری که سبدگردان 

 خرید حق تقدم سهام -1-3

  ثبت حسابداری خرید سهام خواهد بود. مشابهتقدم سهم از بازار خرید حقحسابداری  ثبت

 واریز وجه به حساب کارگزار -2-3

شده، مشابه ثبت واریز وجه به حساب کارگزار خریداریتقدم ثبت واریز وجه به حساب کارگزار توسط سبدگردان بابت حق
 بابت سهام خریداری شده است.

 واریز وجه جهت شرکت در افزایش سرمایه -3-3

هنگامی که سبدگردان برای سبدهای اختصاصی، اقدام به مشارکت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات 
 شود:ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجام مینماید، بابت میزان مشارکت در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، می

 (ریال) بستانکار (ریال) بدهکار حساب عنوان کد

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   اختصاصی سبد-بانک 1111

 123 اختصاصی سبد برای بتا شرکت سرمایه افزایش در شرکت جهت وجه واریز بابت

 سهام تقدمحق فروش -4-3

 .خواهد بود فروش سهامثبت مشابه تقدم سهام، فروش حقثبت حسابداری 
 تقدموصول وجه حاصل از فروش حق -5-3

 تقدم مشابه ثبت وصول وجه حاصل از فروش سهام خواهد بود. ثبت وصول وجه حاصل از فروش حق
 نشدهتقدم سهام استفادهواریز ناشر بابت حق -6-3

تقدم توسط های متعلق به سبد اختصاصی ننماید، پس از فروش حقتقدمدر صورتی که سبدگردان اقدام به استفاده از حق
 های استفاده نشده به شرح زیر خواهد شد:تقدمناشر، ثبت واریز وجه حاصل از فروش حق

 (ریال) بستانکار (ریال) بدهکار حساب عنوان کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

  نشده استفاده هایتقدمحق فروش از حاصل وجوه خالص معادل ناشر واریزی مبلغ بابت
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 اوراق بهادار با درآمد ثابتگذاری در سرمایه -4
 گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتخرید یا سپرده -1-4

گذاری برای هر سبد سپرده در هنگام خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت از جمله اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده و
 اختصاصی، ثبت مربوط به شکل زیر در دفاتر سبدگردان انجام خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  حسابعنوان  کد

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   کارگزاران جاری/اختصاصی سبد-بانک 1311/1111

 123 اختصاصی سبد برای مشارکت اوراق خرید بابت

 واریز وجه به حساب کارگزار -2-4

با تاخیر به حساب کارگزار واریز شود، ثبت واریز وجه به در صورتی که وجه حاصل از خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت 
 حساب کارگزار توسط شرکت سبدگردان، مشابه ثبت واریز وجه به حساب کارگزار بابت سهام خریداری شده است.

 دریافت سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی -3-4

سبدگردان موظف است در مواعد دریافت سود که ممکن است ماهانه یا هر سه ماه یک بار باشد، اقدام به دریافت سود 
 :دهدثبت زیر را انجام میشناسایی شده در دفاتر هر سبد اختصاصی نماید؛ سبدگردان پس از دریافت سود، 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

 123 سبد برای مشارکت اوراق ماهانه سود دریافت بابت

 فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت و اختتام سپرده بانکی -4-4

در هنگام فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا دریافت وجه حاصل از اختتام سپرده بانکی، سبدگردان ثبت زیر را در دفاتر 
 خود انجام خواهد داد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** کارگزاران جاری/اختصاصی سبد-بانک 1311/1111

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

 123 سبد برای مشارکت اوراق فروش بابت

 وصول وجه حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت -5-4

 ثبت وصول وجه حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت مشابه ثبت وصول وجه حاصل از فروش سهام خواهد بود.

 کارمزد سبدگردانی -5
 شناسایی درآمد حاصل از کارمزد سبدگردان -1-5

زمانی معین اقدام به شناسایی درآمد حاصل از ارائه خدمات سبدگردانی به هر یک از سبدهای سبدگردان در فواصل 
 اختصاصی تحت مدیریت خود می نماید. ثبت رویداد فوق در دفاتر سبدگردان به شرح زیر خواهد بود:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** تجاری دریافتنی حسابهای 1211

 *****   سبدگردانی کارمزد درآمد 4111

 123 اختصاصی سبد از کارمزد درآمد شناسایی بابت
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 واریز کارمزد سبدگردانی به حساب بانکی مخصوص عملیات جاری -2-5

اگر مشتری مبلغ کارمزد سبدگردانی را به حساب بانکی مخصوص عملیات جاری شرکت سبدگردان واریز کند، ثبت زیر در 
 شود:دفاتر سبدگردان انجام می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** جاری عملیات-بانک 1112

 *****   تجاری دریافتنی حسابهای 1211

 جاری عملیات مخصوص بانکی حساب به مشتری توسط سبدگردانی کارمزد مبلغ واریز بابت
 

 واریز به حساب بانکی سبد اختصاصی -3-5

اگر مشتری مبلغ کارمزد سبدگردانی را به حساب بانکی مخصوص عملیات سبدگردانی سبد اختصاصی خود واریز کند، ثبت 
 زیر در دفاتر سبدگردان انجام خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   اختصاصی سبدهای جاری 3111

 اختصاصی سبد بانکی حساب به مشتری توسط سبدگردانی کارمزد مبلغ واریز بابت
 

 برداشت کارمزد سبدگردانی توسط سبدگردان -4-5

های بانکی مخصوص هنگامی که سبدگردان مبلغ کارمزد را از حساب بانکی سبد اختصاصی برداشت و به یکی از حساب
 خواهد شد: کند، ثبت زیر در دفاتر سبدگردان انجامعملیات جاری خود واریز می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** جاری عملیات-بانک 1112

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****   تجاری دریافتنی حسابهای 1211

 سبدگردان توسط سبدگردانی کارمزد برداشت بابت
 

 واریز سود از بابت حسابجاری بانک سبد اختصاصی -5-5

 ثبت زیر انجام خواهد شد: کند،هنگامی که بانک از بابت حسابجاری بانک سبد اختصاصی، سود واریز می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبد-بانک 1111

 *****  اختصاصی سبدهای جاری 3111

 واریز سود توسط بانک از بابت حسابجاری سبد اختصاصی بابت

 برداشت سرمایه توسط مشتری -6
در صورتی که برداشت سرمایه غیرنقدی باشد نیازی به ثبت حسابداری ندارد اما اگر برداشت سرمایه از طریق انتقال وجه 

 :انجام خواهد شدنقد از حساب بانکی سبد اختصاصی به حساب بانکی مشتری صورت گیرد، ثبت حسابداری زیر 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   اختصاصی سبد-بانک 1111

 مشتری توسط سرمایه برداشت بابت
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 فسخ یا پایان قرارداد و تسویه حساب با مشتری -7

به هنگام فسخ یا اتمام دوره قرارداد و بعد از انجام عملیات مربوط، ثبت رویداد بستن حسابهای سبد اختصاصی و تسویه 
 حساب با مشتری، به شرح زیر انجام خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اختصاصی سبدهای جاری 3111

 *****   اختصاصی سبد-بانک 1111

 قرارداد خاتمه در مشتری به 123 سبد بانک مانده انتقال بابت

« سبد اختصاصی-بانک»با حساب « جاری سبدهای اختصاصی»های مالی سبدگردان، حساب در تاریخ تهیه صورت نکته:

 شود.تهاتر می
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 قسمت دوم: دفاتر اختصاصی هر سبد
 سبدگردان آورده نقدی و غیرنقدی مشتری -1

گردید، به طور معمول اولین رویداد واریز آورده نقدی یا پس از آنکه قرارداد سبدگردانی بین مشتری و سبدگردان منعقد 
 انتقال آورده غیرنقدی از قبیل اوراق مشارکت، سهام و ... به کد سبدگردان می باشد.

بعد از افتتاح حساب و واریز آورده نقدی و انتقال آورده غیرنقدی در دفاتر هر سبد بابت رویداد فوق، با این فرض که آورده 
 گذاری در سهام باشد ثبت حسابداری زیر انجام خواهد شد:ا شامل سرمایهغیرنقدی تنه

 بستانکار )ریال( )ریال( بدهکار عنوان حساب کد

   ***** 1نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** سهام بورسی 1211

 *****   آورده مشتری-هاخالص دارایی 3111
 

 گیرد.در مورد افزایش آورده طبق قرارداد متمم سبدگردانی نیز همین ثبت حسابداری صورت می

 سهام در یگذارهیسرما -2
شامل  هاگذاریاین گونه سرمایهشود. بهای تمام شده به بهای تمام شده ثبت میدر زمان تحصیل  سهامگذاری در سرمایه

 شود.ها، عوارض و مالیات میمخارج تحصیل آن، کارمزد کارگزار، حق الزحمه
 خرید سهام -1-2

 کند:ر ثبت میحسابداری سبد الف این رویداد را به شرح زیدر دفاتر بورسی  سهام خریدهنگام سبدگردان 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** بورسی سهام 1211

 *****   سبدگردانبدهی به  1511
 

 پرداخت وجه  -2-2

 وجه سهام خریداری شده به صورت زیر انجام خواهد شد: ثبت پرداخت

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** بدهی به سبدگردان 1511

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111

های بورسی و فرابورسی به خالص ارزش فروش )که عبارتست از ارزش گذاری در سهام شرکتدر این دستورالعمل، سرمایه
 شود.منهای مالیات و کارمزد معامالت( منعکس میبازار سهم در پایان روز، 

  خالص ارزش فروش سهامتفاوت شناسایی  -3-2
تفاوت خالص ارزش فروش با ارزش دفتری سهام بورسی در هر روز، با فرض اینکه خالص ارزش فروش از ارزش دفتری آن 

 شود:بیشتر باشد، به شرح زیر ثبت می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** بورسی سهام ارزشیابی حساب 1212

 *****   سهام در گذاریسرمایه از حاصل( زیان) سود 4111

های های فرابورسی و شناسایی خالص ارزش فروش آنها مشابه ثبتگذاری در سهام شرکتهای سرمایهنکته: ثبت
  های بورسی انجام خواهد شد.گذاری در سهام شرکتسرمایه

                                                           
 شود.استفاده می« نقد»از حساب « جاری سبدگردان»در صورتی که حساب بانکی سبد اختصاصی به نام مشتری افتتاح شود به جای استفاده از حساب 1 
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 درآمد سود نقدی سهام -4-2

 نقدی سهام سود شناسایی درآمد
در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی است که گذاری در سهام، درآمد سود نقدی سهام ازجمله عواید حاصل از سرمایه

یافته دریافت شود. ضمنا برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحققپذیر شناسایی میهای سرمایهصاحبان سهام شرکت
درصد با توجه به زمان پرداخت اعالم شده از سوی  5تی به عالوه الحساب آخرین اوراق مشارکت دولنشده، از نرخ سود علی

 شود:شود. پس از تصویب مجمع و انتشار اعالمیه آن، سند حسابداری زیر در دفاتر ثبت میناشر استفاده می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** سهام دریافتنی سود 1611

 *****   سهام نقدی سود درآمد 4112

 *****   درآمد مالی عایدنشده 1612

 ارزش فعلی سود دریافتنی سهام
دریافتنی سهام به ارزش فعلی، پس از تاریخ شناسایی سود نقدی سهام مطابق ثبت فوق تا زمان دریافت جهت انعکاس سود 

 سود سهام، روزانه به نسبت مدت زمان باقیمانده تا زمان دریافت سود، ثبت زیر انجام خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** درآمد مالی عایدنشده 1612

 *****   درآمد مالی 4911
 

اعالم شده تغییر کند؛ تنزیل سود بر اساس  بندی پرداخت سود از سوی ناشر نسبت به تاریخی کهچنانچه زمان :1نکته 

 .گیردبرنامۀ زمانبندی جدید ناشر صورت می

در پایان دوره از حساب سود دریافتنی سهام کسر و در سر فصل مربوط  درآمد مالی عایدنشدهحساب  مانده :2نکته 

 شود.الی منتقل میمانده حساب درآمد مالی عایدنشده، به طور روزانه به حساب درآمد م شود.منعکس می
 دریافت سود نقدی سهام

 حسابداری زیر انجام خواهد شد: ثبت نقدی سهام سود هنگام دریافت

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

 *****   سود دریافتنی سهام 1611
 

 فروش سهام -5-2

گذاری در سهام بورسی، با فرض افزایش ارزش آن تا تاریخ فروش، ثبت حسابداری زیر در دفاتر در هنگام فروش سرمایه
 :اختصاصی انجام می شودسبد 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** طلب از سبدگردان 1511

   ***** سهام مالیات و فروش هزینه 5111

 *****   سهام در گذاری سرمایه از حاصل( زیان) سود 4111

 *****   بورسی سهام 1211

 *****   بورسی سهام ارزشیابی حساب 1212

 .بود بورسی خواهد سهام فروش حسابداری ثبت فروش سهام فرابورسی مشابه حسابداری ثبت
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  وجه دریافت -6-2

 شده به صورت زیر انجام خواهد شد: فروختهوجه سهام  دریافتثبت 

 بستانکار )ریال( )ریال(بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

 *****   طلب از سبدگردان 1511
 

 تقدم سهام در حق گذاریسرمایه -3
گذاری گذاری در دفاتر سبد اختصاصی شناسایی کند سرمایهتواند به عنوان سرمایهاز جمله اقالم دیگری که سبدگردان می

شود. بهای تمام شده به بهای تمام شده ثبت میگذاری در حق تقدم سهام در زمان تحصیل تقدم سهام است. سرمایهدر حق
گذاری سرمایه شود.ها، عوارض و مالیات میالزحمهشامل مخارج تحصیل آن، کارمزد کارگزار، حق گذاریاین گونه سرمایه

 .شودی حاصل میدر حق تقدم سهام به دو حالت زیر برای سبد اختصاص
 خرید حق تقدم سهام -1-3

 تقدم سهامخرید حق
نماید. این رویداد به شرح زیر و به بهای تمام شده در دفاتر سبد تقدم سهم خاصی از بازار میسبدگردان اقدام به خرید حق

 شود:اختصاصی شناسایی می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** بورسی سهام تقدمحق 1215

 *****   بدهی به سبدگردان 1511

 پرداخت وجه
 مشابه ثبت پرداخت وجه سهام خریداری شده خواهد بود.تقدم خریداری شده ثبت پرداخت وجه حق
 فروش حق تقدم سهام ارزش خالصتفاوت 

با فرض اینکه ارزش حق تقدم نسبت به ارزش دفتری روز گذشته کاهش یافته است، تفاوت خالص ارزش فروش با ارزش 
 شود:تقدم در هر روز به شرح زیر ثبت میدفتری حق

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** سهام تقدمحق در گذاری سرمایه از حاصل( زیان) سود 4113

 *****   بورسی سهام تقدمحق ارزشیابی حساب 1216

 نویسیواریز وجه جهت شرکت در پذیره
 شود:هنگام واریز وجه جهت شرکت در پذیره نویسی شرکت بورسی، ثبت حسابداری زیر انجام می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** سهام بورسی 1211

 *****   تقدم سهام بورسیحق 1215

 *****   تقدم سهام بورسیحساب ارزشیابی حق 1216

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111
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 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی -2-3

 سهامتقدمشناسایی حق
در صورتی که در تاریخ برگزاری مجمع افزایش سرمایه، سبد اختصاصی مالک سهام مشمول افزایش سرمایه باشد، در این 

تقدم معادل آن، حق حالت در دفاتر حسابداری سبد اختصاصی بخشی از ارزش سهام مربوط کاهش یافته و در مقابل،
 شود. ثبت حسابداری رویداد مذکور بصورت زیر خواهد بود:شناسایی می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** بورسی سهام تقدمحق 1215

 *****   بورسی سهام 1211

نکته: در صورت تصویب قطعی افزایش سرمایه توسط مجمع، ثبت حسابداری باال در تاریخ انتشار تصمیمات آن مجمع انجام 
افزایش سرمایه به هیات مدیره شرکت، ثبت مذکور در شود و در صورت تصویب افزایش سرمایه و تفویض تشریفات می

 شود.مقاطع زمانی انتشار تصمیمات هیات مدیره انجام می
 شود:بهای تمام شده حق تقدم سهام بورسی برای ثبت باال بدین صورت محاسبه می

بهای تمام شده حق تقدم سهام =
مبلغ دفتری سرمایه گذاری − مبلغ اسمی سهام موجود

تعداد حق تقدم + تعداد سهام موجود
 

 تقدم سهامخالص ارزش فروش حق
 تقدم سهام باید به خالص ارزش فروش شناسایی شود که ثبت حسابداری آن، به صورت زیر انجام خواهد شد:حق

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** سهام تقدمحق در گذاری سرمایه از حاصل( زیان) سود 4113

 *****   بورسی سهام تقدمحق ارزشیابی حساب 1216

 نویسیواریز وجه جهت شرکت در پذیره
نویسی سهام شرکت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی باشد، هنگام واریز وجه جهت شرکت در پذیرهدر صورتی که 

 شود:بورسی، ثبت حسابداری زیر انجام می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** سهام بورسی 1211

 *****   تقدم سهام بورسیحق 1215

 *****   تقدم سهام بورسیحساب ارزشیابی حق 1216

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111
 

 مطالبات محل از سرمایه افزایش -3-3

های باال خواهد بود. بابت تبدیل تقدم سهام و به روزرسانی ارزش دفتری آن، مطابق ثبتهای مربوط به شناسایی حقثبت
 تقدم به سهام، ثبت زیر در دفاتر سبد اختصاصی انجام خواهد شد:حق

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** بورسی سهام 1211

 *****   بورسی سهام تقدمحق 1215

 *****   بورسی سهام تقدمحق ارزشیابی حساب 1216

 *****   سهام دریافتنی سود 1611

گذاری در سهام آن الزم به ذکر است، در حالتی که افزایش سرمایه ناشری که سبدگردان برای سبد الف اقدام به سرمایه
نموده است از محل سود انباشته باشد یا به عبارت دیگر ناشر سود سهمی)جایزه( منتشر نماید از بابت این موضوع دارایی 
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شود و تنها تعداد و قیمت سهام مذکور در دفاتر )کاردکس سهم( گذاری قبلی تعدیل نمیخاصی شناسایی و یا ارزش سرمایه
 شود.سبد اختصاصی اصالح می

 فروش -4-3

تقدم سهام با فرض کاهش خالص ارزش فروش آن، ثبت حسابداری زیر در دفاتر سبد اختصاصی انجام هنگام فروش حق
 خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** طلب از سبدگردان 1511

   ***** بورسی سهام تقدمحق ارزشیابی حساب 1216

   ***** سهام تقدم حق مالیات و فروش هزینه 5112

 *****   بورسی سهام تقدمحق 1215

 *****   سهام تقدمحق در گذاری سرمایه از حاصل( زیان) سود 4113
 

 دریافت وجه -5-3

 تقدم فروخته شده مشابه ثبت دریافت وجه سهام فروخته شده خواهد بود.ثبت دریافت وجه حق
 های استفاده نشدهتقدمواریز ناشر بابت حق -6-3

های استفاده نشده را به عموم تقدمنویسی، سبدگردان در افزایش سرمایه مشارکت نکند ، ناشر حقاگر تا پایان مهلت پذیره
. هنگام نمایدتقدم واریز میهای مربوط به حساب دارندگان حقعرضه نموده و وجوه حاصل از این کار را پس از کسر هزینه

واریز وجه از سوی ناشر به حساب بانکی مخصوص عملیات سبدگردانی، با فرض اینکه خالص ارزش فروش حق تقدم تا آن 
 شود:زمان با کاهش مواجه شده باشد، ثبت حسابداری زیر انجام می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** تقدم سهام بورسیحساب ارزشیابی حق 1216

 *****   تقدم سهام بورسیحق 1215

 *****   تقدم سهامگذاری در حق)زیان( حاصل از سرمایهسود  4113

تقدم سهام های حسابداری مربوط به حقتقدم سهام فرابورسی نیز مشابه ثبتهای حسابداری مربوط به حقنکته: ثبت
 بورسی خواهد بود.

 گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابتسرمایه -4
اوراق مشارکت بورسی، اوراق مشارکت  درآمد ثابت، شامل اوراق مشارکت غیر بورسی،گذاری در اوراق بهادار با سرمایه

سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و دیگر اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراق مرابحه، اوراق سلف، ، رهنی، اوراق اجاره
شامل بهای خرید  هاگذارین گونه سرمایهایشوند. بهای تمام شده به بهای تمام شده ثبت میدر هنگام خرید  باشد کهمی

و مالیات ها، عوارض الزحمهکارگزار، حق کارمزدتحصیل این اوراق شامل  این اوراق به انضمام هرگونه مبالغ پرداختی بابت
تاریخ باشد. چنانچه این اوراق بین دو تاریخ دریافت سود خریداری شوند، سود متعلقه از تاریخ پرداخت سود قبلی تا می

گیرد، تحصیل، به فروشنده این اوراق تعلق داشته اما از آنجا که سود به طور کامل در موعد پرداخت سود به خریدار تعلق می
خریدار معادل سود روزهای منقضی شده نسبت به پایان دوره قبلی پرداخت سود را در تاریخ خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت 

ره پرداخت سود، از سود کامل برخوردار شود. این وجه پرداخت شده در دفاتر سبد تحت عنوان سود پردازد تا در پایان دومی
های حسابداری مربوط به رویدادهای مالی اوراق مشارکت شوند. ثبتاوراق بهادار با درآمد ثابت دریافتنی منعکس می

 غیربورسی به شرح زیر است:
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 غیربورسی مشارکت اوراق -1-4

 خرید
 بداری در هنگام خرید اوراق مشارکت غیربورسی به شرح زیر می باشد:ثبت حسا

 بستانکار )ریال( )ریال(بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** اوراق مشارکت غیربورسی 1415

   ***** سود دریافتنی اوراق مشارکت 1615

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111

 شناسایی سود
باید به صورت روزانه  سود اوراقگذاری در اوراق مشارکت غیربورسی یا سود این اوراق بر حسب نرخ عواید ناشی از سرمایه

 در دفاتر به صورت زیر ثبت شود:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** مشارکت اوراق دریافتنی سود 1615

 *****   مشارکت اوراق سود درآمد 4312

 سود دریافت
سبدگردان موظف است در مواعد دریافت سود که ممکن است ماهانه یا هر سه ماه یک بار باشد اقدام به دریافت سود کند 

 که ثبت حسابداری آن به شرح زیر خواهد بود:

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

 *****   مشارکتسود دریافتنی اوراق  1615

 بازخرید اوراق یا استرداد وجه در سررسید
زیر در دفاتر  ثبتبا توجه به نرخ بازخرید اوراق، یا استرداد وجه در سررسید اوراق مشارکت غیربورسی  بازخریدهنگام 

 :شود(تر از نرخ اسمی باشد، تفاوت از درآمد برگشت می)در صورتیکه نرخ بازخرید اوراق پایین یابدانعکاس می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

  ***** درآمد سود اوراق مشارکت 4312

 *****   سود دریافتنی اوراق مشارکت 1615

 *****   اوراق مشارکت غیربورسی 1415
 

 /فرابورسیمشارکت بورسی اوراق -2-4

 /فرابورسیمشارکت بورسیخرید اوراق 

باشد ثبت حسابداری در هنگام  /فرابورسیبورسی مشارکت اوراق گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از نوعهرگاه سرمایه
 خرید به شرح زیر خواهد بود:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** /فرابورسیبورسی مشارکت اوراق 1413/1411

   ***** مشارکت اوراق دریافتنی سود 1615

 *****   بدهی به سبدگردان 1511
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 پرداخت وجه
تقدم خریداری شده وجه اوراق مشارکت بورسی/فرابورسی خریداری شده مشابه ثبت پرداخت وجه سهام و حقثبت پرداخت 

 خواهد بود.
 خالص ارزش فروش اوراق مشارکت بورسیتفاوت 

در هر روز، با فرض افزایش قیمت، ثبت  /فرابورسیبا ارزش دفتری اوراق مشارکت بورسی فروشبابت تفاوت خالص ارزش 
 زیر انجام خواهد شد:

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** /فرابورسیبورسی مشارکت اوراق در ارزشیابی حساب 1414/1412

 *****   مشارکت اوراق در گذاریسرمایه از حاصل( زیان) سود 4311

 /فرابورسیشناسایی سود اوراق مشارکت بورسی
 روزانه به صورت زیر در دفاتر شناسایی خواهد شد: /فرابورسیمشارکت بورسیسود اوراق 

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** مشارکت اوراق دریافتنی سود 1615

 *****   مشارکت اوراق سود درآمد 4312

 /فرابورسیدریافت سود اوراق مشارکت بورسی
سبدگردان موظف است در مواعد دریافت سود اقدام به دریافت سود شناسایی شده در دفاتر کند؛ سبدگردان پس از دریافت 

 کند:سود، سود دریافتی را این گونه در دفاتر ثبت می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

 *****   سود دریافتنی اوراق مشارکت 1615

 /فرابورسیبورسی فروش اوراق مشارکت
در هنگام فروش تفاوت ارزش دفتری و ارزش بازار این اوراق در تاریخ فروش حسب مورد به عنوان سود یا زیان ناشی از 

 گردد:فروش اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر در دفاتر منعکس می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( عنوان حساب کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** هزینه فروش و مالیات اوراق مشارکت 5113

 *****   /فرابورسیاوراق مشارکت بورسی 1413/1411

 *****   /فرابورسیحساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی 1414/1412

 *****   گذاری در اوراق مشارکتسود )زیان( حاصل از سرمایه 4311

 *****   سود دریافتنی اوراق مشارکت 1615
 

 رهنی، اجاره و مرابحهاوراق مشارکت  -3-4

 مشارکت اوراق به مربوط یحسابدار یهاثبت مشابه رهنی، اجاره و مرابحه مشارکت اوراق به مربوط یحسابدار یهاثبت
 .بود خواهد یبورسغیر

 یبانک سپرده گواهی -4-4

گذاری منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی اعتباری هایِ سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی، شامل گواهیسرمایه
است که مجوز آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است،که در 

شامل بهای خرید به انضمام  هاگذاریاین گونه سرمایهتمام شده  . بهایشوندبه بهای تمام شده ثبت باید هنگام خرید 
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باشد. در صورتی که گواهی مزبور بین دو تاریخ دریافت سود خریداری گردد، تحصیل این دارایی می هرگونه پرداختی بابت
ابراین خریدار معادل سود سود متعلقه از تاریخ پرداخت سود قبلی تا تاریخ تحصیل، به فروشنده این گواهی تعلق داشته و بن

پردازد. این وجه روزهای منقضی شده نسبت به پایان دوره پرداخت سود را در تاریخ خرید گواهی سپرده به فروشنده می
 شوند.تحت عنوان سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی منعکس می اختصاصیپرداخت شده در دفاتر سبد 

 گواهی سپرده بانکی فرابورسی -1-4-4

 گواهی سپرده بانکی فرابورسی خرید
 باشد:ثبت حسابداری در هنگام خرید گواهی سپرده بانکی فرابورسی به شرح زیر می

 (ریال) بستانکار (ریال) بدهکار حساب عنوان کد

   ***** فرابورسی بانکی سپرده گواهی 1312

   ***** بانکی سپرده گواهی دریافتنی سود 1614

 *****   بدهی به سبدگردان 1511

شود لذا بین این دو از آنجا که قیمت خرید و فروش گواهی سپرده بانکی بر مبنای دو نرخ متفاوت از سوی ناشر اعالم می
تضمین شده و نرخ فروش گواهی سود قیمت تفاوت وجود دارد. نرخ بازخرید گواهی سپرده بانکی بر مبنای حداقل نرخ 

شود. از این رو شده در صورت نگهداری تا سررسید محاسبه و اعالم میگذار بر اساس نرخ اعالم سپرده بانکی به سرمایه
 برای شناسایی سود سپرده بانکی تعیین قصد نگهداری این اوراق تا سررسید دارای اهمیت است. 

 گواهی سپرده بانکی فرابورسی شناسایی سود
، شناسایی سود، ندارد، قصد نگهداری گواهی سپرده بانکی تا زمان سررسید را سبدگردانمدیریت  با توجه به اینکه معموال

با فرض شده  سود تضمینگیرد. بدین معنی که سود روزانه با نرخ روزانه براساس حداقل سود تضمین شده صورت می
سود در حساب  ،ساییقطعی تا تاریخ شنابا سود تضمین شده  آنالتفاوت شود و ما بهشناسایی مینگهداری تا سررسید 

 این از ناشی روزانه سود شناسایی منظور به حسابداری ثبت شود.به صورت روزانه بستانکار می تضمین شده عایدنشده
 باشد:می ذیل شرح به گذاریسرمایه

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  حساب عنوان کد

   ***** بانکی سپرده گواهی دریافتنی سود 1614

 *****   بانکی سپرده گواهی سود درآمد 4212

 *****   شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 سپرده بانکی فرابورسیدریافت سود گواهی 

 :شودمی منعکس دفاتر در صورت بدین مربوطه حسابداری ثبت سود مقرر مواعد در سود دریافت هنگام به
 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** جاری سبدگردان/ نقد 1111

 *****   سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی 1614

 شدهشده عایدنشده به درآمد سود گواهی سپرده بانکی فرابورسی با تغییر نرخ سود تضمینتضمینانتقال از سود 

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 *****   بانکی سپرده گواهی سود درآمد 4212
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  گواهی سپرده بانکی فرابورسی شناسایی تفاوت خالص ارزش فروش و ارزش دفتری
 

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** حساب ارزشیابی گواهی سپرده بانکی فرابورسی 1313

 *****   گذاری در گواهی سپرده بانکیسود )زیان( حاصل از سرمایه 4213
 

 فروش گواهی سپرده بانکی فرابورسی قبل از سررسید
قبل از تاریخ سررسید اقدام به فروش گواهی سپرده بانکی نماید این رویداد بدین صورت در دفاتر سبدگردان که هنگامی 

 شود:منعکس می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 *****   درآمد سود گواهی سپرده بانکی 4212

 *****   گواهی سپرده بانکی فرابورسی 1312

 *****  بانکی فرابورسی حساب ارزشیابی گواهی سپرده 1313

 *****   سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی 1614

 *****   گذاری در گواهی سپرده بانکیسود )زیان( حاصل از سرمایه 4213

 سررسید گواهی سپرده بانکی فرابورسی در بازخرید
 هاگذاری در حسابکه بابت بازخرید پیش از سررسید این سرمایه شده عایدنشدهسودهای تضمیندر زمان سررسید کلیه 

 شود:شود. این رویداد بدین صورت در دفاتر منظور میمنظور شده بود برگشت و از این بابت سود شناسایی می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 *****   درآمد سود گواهی سپرده بانکی 4212

 *****   فرابورسیگواهی سپرده بانکی  1312

 *****  حساب ارزشیابی گواهی سپرده بانکی فرابورسی 1313

 *****   سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی 1614
 

 یبانکدار مدت سپرده -2-4-4

 گذاری در بانکسپرده
 این اختصاصی سبد دفاتر در اختصاصی نماید سبد برای بانکیدار مدت سپردهتحصیل  به اقدام سبدگردان چنانچه
 :نمایدمی ثبت گونهاین را گذاریسرمایه

 )ریال( بستانکار )ریال( بدهکار حساب عنوان کد

   ***** بانکیدار مدت سپرده 1311

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111
 

 بانکی دارمدت شناسایی سود سپرده
بانکی تا زمان سررسید را ندارد، شناسایی دار مدتتوجه به اینکه معموال مدیریت سبدگردان، قصد نگهداری گواهی سپرده با 

گیرد. بدین معنی که سود روزانه با نرخ سود تضمین شده با فرض سود، روزانه براساس حداقل سود تضمین شده صورت می
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التفاوت آن با سود تضمین شده قطعی تا تاریخ شناسایی در حساب سود شود و ما بهنگهداری تا سررسید شناسایی می
 شود.عایدنشده به صورت روزانه بستانکار می تضمین شده

 (ریال) بستانکار (ریال) بدهکار حساب عنوان کد

   ***** بانکیدار مدت سپرده دریافتنی سود 1613

 *****    بانکیدار مدت سپرده سود درآمد 4211

 *****  شده عایدنشدهسود تضمین 2112
 

 بانکی دارمدت دریافت سود سپرده
به هنگام دریافت سود دریافتنی سپرده بانکی همواره احتمال مغایرت بین سود شناسایی شده در دفاتر سبد اختصاصی با سود 

بانکی با فرض اینکه سود شناسایی شده طبق دار مدتشناسایی شده در سیستم بانکی وجود دارد. ثبت دریافت سود سپرده 
 دفاتر سبد اختصاصی باشد، بدین صورت خواهد بود:سیستم بانکی بیشتر از سود شناسایی شده در 

 )ریال(بستانکار  بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

 *****   بانکی  دارمدت درآمد سود سپرده 4211

 *****   بانکی دارمدت سود دریافتنی سپرده 1613
 

 بانکیدار مدت سپرده استرداد

 بانکی از نظر زمانی ممکن است در دو مقطع اتفاق بیفتد: دارمدت سپرده استرداد
 بانکی در سررسید دارمدت سپرده استرداد

 شود:در این حالت ثبت زیر در دفاتر سبد اختصاصی منعکس می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

  ***** شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 *****   بانکی دارمدت سپرده 1311

 *****   بانکیدار مدتسود دریافتنی سپرده  1613

 *****   دار بانکی درآمد سود سپرده مدت 4211
 

 پیش از سررسید بانکی دارمدت سپرده استرداد
 شود:در این حالت ثبت زیر در دفاتر سبد اختصاصی منعکس می

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** نقدجاری سبدگردان/  1111

   ***** شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 *****   بانکی دارمدت سپرده 1311

 *****   بانکیدار مدتسود دریافتنی سپرده  1613
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 کارمزد سبدگردانی -5

 کارمزد شناسایی -1-5

قرارداد سبدگردانی هر روز ذخیره الزم بابت کارمزد سبدگردان به شرح زیر در دفاتر سبد اختصاصی منظور با توجه به 
 شود:می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  حساب عنوان کد

   ***** سبدگردان کارمزد هزینه 5211

 *****   سبدگردان کارمزد ذخیره 2111
 

 برداشت کارمزد -2-5

اقدام شود. الزم به ذکر است در صورتی که مشتری در صورت پرداخت مبلغ صورتحساب ارسالی، ثبت زیر در دفاتر انجام می
به واریز وجه صورتحساب ارسال شده توسط سبدگردان ظرف مهلت مقرر ننماید و شرکت سبدگردان بر اساس مفاد قرارداد 
شخصا اقدام به برداشت وجه مربوط به کارمزد سبدگردانی معادل مبلغ صورتحساب ارسال شده نماید در این صورت نیز ثبت 

 :ذیل در دفاتر سبد اختصاصی انجام خواهد شد

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** ذخیره کارمزد سبدگردان 2111

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111
 

 واریز کارمزد به حساب بانکی مخصوص عملیات جاری -3-5

در صورتی که مشتری کارمزد سبدگردانی را به حساب بانکی مخصوص عملیات جاری شرکت سبدگردان واریز نماید، ثبت 
 شود:حسابداری زیر انجام می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  حساب عنوان کد

   ***** سبدگردان کارمزد ذخیره 2111

 *****   کارمزد جهت واریز -هادارایی خالص 3112
 

 واریز سود از بابت حسابجاری بانک سبد اختصاصی -4-5

 کند، ثبت زیر انجام خواهد شد:هنگامی که بانک از بابت حسابجاری بانک سبد اختصاصی، سود واریز می

 (ریال)بستانکار  (ریال)بدهکار  عنوان حساب کد

   ***** جاری سبدگردان/نقد 1111

 *****  درآمد سود حسابجاری بانک سبد اختصاصی 4912
 

 برداشت مشتری -6
های سبد اختصاصی مدت قرارداد مبلغی از داراییتواند در طول گذار میمطابق قرارداد نمونه سبدگردانی اختصاصی، سرمایه

 شود:گذار، ثبت زیر انجام میرا مطالبه کند. هنگام پرداخت مبلغ مطالبه شده به سرمایه

 بستانکار )ریال( بدهکار )ریال( حساب عنوان کد

   ***** برداشت مشتری -هاخالص دارایی 3113

 *****   نقدجاری سبدگردان/  1111

 شود.های سبد اختصاصی محسوب میکاهنده خالص دارایی« برداشت مشتری -هاخالص دارایی»نکته: حساب 
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 های موقتبستن حساب -7
پس از تبدیل به نقد نمودن داراییهای غیرنقد سبد اختصاصی، تمام و خاتمه قرارداد در های مالی یا در تاریخ تهیه صورت

منتقل « حساب عملکرد-هاخالص دارایی»های شناسایی شده طی دوره به حساب حسابهای موقت از جمله درآمدها و هزینه
 .خواهد شد

 های دائمیبستن حساب -8
بستانکار و مانده بستانکار های دارایی حساببدهکار می، مانده ئهای داهای موقت و برای بستن حسابپس از بستن حساب

ثبت  نیز های دائمیدر آغاز سال مالی جدید و برای افتتاح حساب شود.ها بدهکار میهای بدهی و خالص داراییحساب
 شود.حسابداری معکوس انجام می

 ها به مشتریانتقال دارایی -9
های غیرنقد گذار و همچنین انتقال سایر داراییپس از خاتمه قرارداد و هنگام پرداخت کل وجوه نقد متعلق به سرمایه

های دارایی بستانکار و مانده بدهکار حسابنرفته و مطالبات سبد اختصاصی از کد سبد اختصاصی به کد مشتری، فروش
 شود.ها بدهکار میهای بدهی و خالص دارایینکار حسابمانده بستا

  



 یاختصاص سبد یمال یدادهایروو گزارشگری  ثبت یحسابدار دستورالعمل

19 

 

 2های مالی نمونهصورت -11
 123سبد اختصاصی 

 هاصورت خالص دارایی

 13×2اسفند  29 در تاریخ

 13×29/12/1  13×29/12/2  یادداشت  

 ریالمیلیون   ریالمیلیون     

       هاییدارا

 ............  ............    نقد/جاری سبدگردان

 ............  ............    تقدمگذاری در سهام و حقسرمایه

 ............  ............    و گواهی سپرده بانکیدار بانکی مدتگذاری در سپرده سرمایه

 ............  ............    گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابتسرمایه

 ............  ............    دریافتنیهای حساب

 ............  ............    هاسایر دارایی

 ............  ............    هاییدارا جمع

       هایبده

 ............  ............    های پرداختنیحساب

 ............  ............    هایبده جمع

       هاییدارا خالص

 ............  ............    هاخالص دارایی

  

                                                           
های مالی سبدگردان و با ارایه یادداشت( و های مالی سبدگردان )در ذیل صورتجهت درج در صورت ی اختصاصیکل برای کلیه سبدها های مالی به طوراین صورت2 

 شود. جهت ارایه به هر مشتری تهیه میاختصاصی به طور جداگانه برای هر سبد 
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 123سبد اختصاصی 

 صورت سود و زیان

 13×2اسفند  29برای سال مالی منتهی به 

 13×29/12/1  13×29/12/2  یادداشت  

 ریالمیلیون   ریالمیلیون     

       درآمدها

 ............  ............    گذاری در سهام و حق تقدمسود )زیان( سرمایه

 ............  ............    و گواهی سپرده بانکیدار مدتگذاری در سپرده سود )زیان( سرمایه

 ............  ............    گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابتسود )زیان( سرمایه

 ............  ............    سایر درآمدها

 ............  ............     درآمدها جمع

       هانهیهز

 )............(  )............(    هزینه کارمزد 

 )............(  )............(    هاسایر هزینه

 ............  ............    خالص( انیز) سود

 %............  %............    3بازده سبد

 
 

                                                           
 شود:برای محاسبه بازده از فرمول زیر استفاده می 3 
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 123های سبد اختصاصی کدینگ حساب -11

کد 

 گروه

عنوان 

 گروه

کد حساب 

 کل
 حساب کلعنوان 

کد 

حساب 

 معین

 عنوان حساب معین

 هادارایی 1

 نقد/ جاری سبدگردان 1111 نقد/ جاری سبدگردان 11

12 
گذاری در سهام و سرمایه

 تقدمحق

 سهام بورسی 1211

 حساب ارزشیابی سهام بورسی 1212

 سهام فرابورسی 1213

 حساب ارزشیابی سهام فرابورسی 1214

 حق تقدم سهام بورسی 1215

 تقدم سهام بورسیحساب ارزشیابی حق 1216

 حق تقدم سهام فرابورسی 1217

 تقدم سهام فرابورسیحساب ارزشیابی حق 1218

13 

گذاری در سپرده سرمایه
دار بانکی و گواهی مدت

 سپرده بانکی

 دار بانکیمدت سپرده 1311

 فرابورسیگواهی سپرده بانکی  1312

 حساب ارزشیابی گواهی سپرده بانکی فرابورسی 1313

14 
اوراق سایر گذاری در سرمایه

 بهادار با درآمد ثابت

 اوراق مشارکت بورسی 1411

 حساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی 1412

 اوراق مشارکت فرابورسی 1413

 فرابورسیحساب ارزشیابی در اوراق مشارکت  1414

 اوراق مشارکت غیربورسی 1415

 اوراق مشارکت رهنی 1416

 اوراق اجاره 1417

 اوراق مرابحه 1418

 اوراق سلف 1419

 طلب از/بدهی به سبدگردان 1511 1حساب سبدگردان 15

 های دریافتنیحساب 16

 سود دریافتنی سهام 1611

 عایدنشده )بستانکار(درآمد مالی  1612

 دار بانکیسود دریافتنی سپرده مدت 1613

 سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی 1614

 سود دریافتنی اوراق مشارکت 1615

 سود دریافتنی اوراق مشارکت رهنی 1616

 سود دریافتنی اوراق اجاره 1617

 سود دریافتنی اوراق مرابحه 1618

 های دریافتنیسایر حساب 1619

 هاسایر دارایی 1711 هاسایر دارایی 17

                                                           
کننده معامالت فی ما بین سبد اختصاصی با سبدگردان است. مانده این حساب ممکن است در برخی مواقع بدهکار و در مواقع دیگر بستانکار این حساب منعکس 1 

 دهنده بدهی به سبدگردان است.دهنده طلب از سبدگردان و مانده بستانکار نشانباشد. مانده بدهکار نشان
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کد 

 گروه

عنوان 

 گروه

کد حساب 

 کل
 حساب کلعنوان 

کد 

حساب 

 معین

 عنوان حساب معین

 های پرداختنیحساب 21 هابدهی 2

 ذخیره کارمزد سبدگردان 2111

 شده عایدنشدهسود تضمین 2112

 های پرداختنیسایر حساب 2113

3 
خالص 

 هادارایی
 هاخالص دارایی 31

 مشتری آورده-هاخالص دارایی 3111

 واریز جهت کارمزد-هاخالص دارایی 3112

 برداشت مشتری-هاخالص دارایی 3113

 حساب عملکرد-هاخالص دارایی 3114

 درآمد 4

41 
گذاری در سود )زیان( سرمایه

 سهام و حق تقدم

 گذاری در سهامسود )زیان( حاصل از سرمایه 4111

 درآمد سود نقدی سهام 4112

 گذاری در حق تقدم سهامسود )زیان( حاصل از سرمایه 4113

42 

گذاری در سود )زیان( سرمایه
و گواهی دار مدتسپرده 

 سپرده بانکی

 دار بانکیدرآمد سود سپرده مدت 4211

 درآمد سود گواهی سپرده بانکی 4212

 بانکیگذاری در گواهی سپرده سود )زیان( حاصل از سرمایه 4213

43 

در گذاری سود )زیان( سرمایه
ار با درآمد اوراق بهادسایر 

 ثابت

 گذاری در اوراق مشارکتسود )زیان( حاصل از سرمایه 4311

 درآمد سود اوراق مشارکت 4312

 گذاری در اوراق مشارکت رهنیسود )زیان( حاصل از سرمایه 4313

 گذاری در اوراق اجارهسود )زیان( حاصل از سرمایه 4314

 گذاری در اوراق مرابحهسود )زیان( حاصل از سرمایه 4315

 گذاری در اوراق سلفسود )زیان( حاصل از سرمایه 4316

 سایر درآمدها 49
 درآمد مالی 4911

 درآمد سود حسابجاری بانک سبد اختصاصی 4912

 هزینه 5
 هزینه معامالت 51

 و مالیات سهام هزینه فروش 5111

 هزینه فروش و مالیات حق تقدم سهام 5112

 هزینه فروش و مالیات اوراق مشارکت 5113

 هزینه فروش و مالیات اوراق مشارکت رهنی 5114

 هزینه فروش و مالیات اوراق اجاره 5115

 هزینه فروش و مالیات اوراق مرابحه 5116

 مالیات اوراق سلف هزینه فروش و 5117

 هزینه کارمزد سبدگردان 5211 هزینه کارمزد 52

 سبد برای نمونه عنوان به کدینگ این. دارد مستقل حسابداری شخصیت یک خود برای سبد نکته: هر
 .باشندنمی معین و کل ممکن هایسرفصل همه شامل شده، ارایه هایسرفصل. است شده ارایه 123 اختصاصی




