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  قدمهم

 اند. این تجربۀ چندسر نهاده مدت را در بازار سرمایۀ ایران پشتای بسیار کوتاهگذاری تجربههای سرمایهصندوق

اندازها و دیرین تجمیع پسبه دست آمده، آرزوی  1384ماهه که به مدد قانون جدید بازار اوراق بهادار مصوب 

 گذاری در بورس را محقق ساخته است.شان به سمت سرمایههدایت

روی این نهادهای مالی نوین است و بسترسازی برای رشد و اکنون آینده با گستردگی و فراخی بسیار پیشهم

ی رویدادهای مالی کند. متن حاضر سازوکار ثبت و شناسایتوسعۀ آنها را از مسوالن بازار سرمایه طلب می

گذاری را به تصویر کشیده است و سایر مواردی که در این رهنمود ذکر نشده است، بر اساس های سرمایهصندوق

شک هرگونه تغییر در بی گردد.ثبت میگذاری استانداردهای حسابداری و مقررات حاکم بر صندوقهای سرمایه

گذاری، اثرات خاصی بر ثبت وقایع مالی آنها خواهد گذاشت؛ لیک امید های سرمایهساختار کنونی عملکرد صندوق

 است رهنمود حاضر، ساختار مستحکمی برای تغییرات احتمالی در آینده را به بازار سرمایه تقدیم کرده باشد.

 

  بخش اول: ثبت عملیات

  تعاریف .(1

قانون بازار اوراق بهادار نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن  1ماده  23طبق بند  گذاری:سرمایه ندوقص

گذاری خود در سود و زیان صندوق شریک باشد و مالکان آن به نسبت سرمایهگذاری در اوراق بهادار میسرمایه

 هستند.

گونه حق رای نیست. غیر قابل انتقال دارای هیچکوچکترین جزء سرمایه صندوق که گذاری عادی: واحد سرمایه

 ابطال است.اما قابل

کوچکترین جزء سرمایه صندوق که دارای حق رای است. قابل انتقال اما  گذاری ممتاز:واحد سرمایه

 ابطال است.غیرقابل

 ی آنهابدهیمنهای  گذاریی صندوق سرمایههاداراییارزش روز عبارت است از مجموع : هاخالص ارزش دارایی

برابر است با مجموع وجوه نقد، قیمت فروش اوراق بهادار، ارزش روز مطالبات  های صندوق:ارزش روز دارایی

 های صندوق به قیمت بازارهای بانکی و سهام( و ارزش سایر دارایینشدۀ سپردهیافتۀ دریافت)نظیر سود تحقق

تقسیم بر تعداد  های صندوقها، منهای بدهیدارایی عبارت است از تفاوت ارزش خرید: هر واحد صدور قیمت

   شود.گذاری تلقی میهای سرمایهکه مبنای صدور واحد گذاریواحدهای سرمایه
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تقسیم بر تعداد های صندوق ها، منهای بدهیعبارت است از تفاوت ارزش فروش دارایی: هر واحد ابطال قیمت

   شود.گذاری تلقی میهای سرمایهواحدابطال که مبنای  گذاریواحدهای سرمایه

های مالی یا ارزش تعدیل شده عبارت است از ارزش بازار داراییهای مالی صندوق: خالص ارزش فروش دارایی

 پس از  "گذاریهای سرمایهخرید و فروش اوراق بهادار در صندوق قیمتی تعیین دستوالعمل نحوه"آنها مطابق 

 کسر کارمزد فروش و مالیات  

 است. صندوق حسابرس، مدیر ثبت و ، متولی، ضامن صندوق مدیرمجمع، شامل ارکان صندوق: 

 

 ( نحوۀ شناسایی رویدادها و عملیات 2

 گذاری به عنوان یک واحد حسابداری مستقل(صندوق سرمایه2-1

فته گرگذاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل از ارکان آن در نظر روشن است که چنانچه صندوق سرمایه

ک گذاری به عنوان یشود، باید وقایع مالی آن به طور جداگانه ثبت و گزارش شوند. در صورتی که صندوق سرمایه

ها و سود و زیان صندوق ها ، بدهیگذاران صندوق به نحو مشاع در داراییداد نشود، سرمایهشخصیت حقوقی قلم

ایع مالی ارکان آن شناسایی، ثبت و گزارش شوند. بنابراین اند؛ لذا الزم است وقایع مالی صندوق جدای از وقسهیم

ها، درآمدها و ها، بدهیهای صندوق جدای از داراییها، درآمدها و هزینهها، بدهیدر هر دو صورت فوق دارایی

 باشد. در اینهای ارکان صندوق ثبت شده و دارای دفاتر مستقل از ارکان صندوق از جمله مدیر صندوق میهزینه

شود و وجوه حاصل از گذاران دریافت میگذاری که از سرمایههای سرمایهراستا وجوه نقد حاصل از صدور واحد

های صندوق به عنوان وجوه نقد هیچ یک از ارکان گذاریهای صندوق یا وجوه حاصل از سود سرمایهفروش دارایی

های بانکی متعلق به مدیر صندوق واریز بشوند، گرچه این وجوه در حساحتی مدیر صندوق ثبت و گزارش نمی

های صندوق های مالیِ مدیر صندوق، الزم است مبلغ ریالی داراییهای همراه صورتشده باشند. در یادداشت

 های تحت مدیریتِ مدیر افشا شود.گذاری بدون کسر بدهی به عنوان داراییسرمایه
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 گذاریهای سرمایهواحد (2-2

 ممتاز گذاریهای سرمایهواحد انتقالصدور و  (2-2-1

)به ارزش مبنای هرواحد  گذاری ممتازواحدهای سرمایهپیش از دوره پذیره نویسی اولیه کلیه  الف(

شود و مدیر اقدام به چنین ثبتی توسط مؤسسان به حساب صندوق در شرف تأسیس واریز می (ریال333033301

 نماید:می

 ردیف تاریخ نکدمعی شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 2213 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای ممتاز  ***

 3 2353 بدهی به مدیر بابت کارمزد صدور  ***

 

گذاری پس از اتمام دوره پذیره نویسی اولیه و دریافت مجوز فعالیت مدیر اقدام به صدور واحدهای سرمایه ب(

 شود:نماید و در دفاتر به این صورت عمل میممتاز می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2213 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای ممتاز *** 
1/1/2*13 

1 

 2 3113 گذاریواحدهای سرمایه  ***
 

گذاری ممتاز اقدام به انتقال واحدهای در طی دوره فعالیت صندوق چنانچه دارندگان واحدهای سرمایه ج(

توان این نقل و انتقال را صرفًا در فهرست گذاری نمایند، به دلیل عدم اثر مالی این رویداد بر صندوق، میسرمایه

 دفاتر ارایه نشود. گذاری ممتاز منعکس نموده و ثبتی در دارندگان واحدهای سرمایه

 عادی گذاریهای سرمایهواحد ابطالصدور و ( 2-2-2

از سوی  عادی گذاریبه هنگام درخواست صدور واحدهای سرمایه طی دوره پذیره نویسی اولیه و یا الف( 

 به گذاران، مدیر در هر روز اقدامان طی دوره فعالیت صندوق با توجه به وجوه واریزی توسط سرمایهگذارسرمایه

 نماید:ثبت زیر می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک   *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2223 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی  ***



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش

 گذاری مشترکسرمایه

 

 

6 

 

 3 2353 بدهی به مدیر بابت کارمزد صدور  ***

نویسی گذاری که درخواست آن در تاریخ پذیرهگذاری، واحدهای سرمایهواحدهای سرمایه هنگام صدوربه  ب(

های صدور بر مبنای قیمت صدور روز ریال( و سایر درخواست333033301صادر شده است بر اساس ارزش مبنا )

ضرب تعداد گذاری به ارزش مبنا )حاصلشود؛ در هر حالت، واحدهای سرمایهکاری پس از درخواست صادر می

تعدیالت »التفاوت قیمت صدور با ارزش مبنا تحت عنوان واحدهای صادر شده در ارزش مبنا( ثبت شده و مابه

 شود.شناسایی می« ارزشگذاری صدور واحدهای عادی

 گذاری دوحالت ممکن است اتفاق بیفتد:به هنگام صدور واحدهای سرمایه

. در این حالت عملیات صدور معادل ارزش واحدهای صادر شده باشد گذاروجوه واریزی سرمایه حالت اول،

 :شودمی گذاری بدین صورت ثبتواحدهای سرمایه

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2223 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی *** 
1/1/2*13 

1 

 2 3113 گذاری واحدهای سرمایه  ***

 

فاوت التشده که قیمت صدور واحدها نیز با ارزش مبنا برابر است؛ در صورت وجود اختالف، مابهدر ثبت فوق فرض 

 گردد.لحاظ می« تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی»در سرفصل 

.در این حالت که معموالً طی دوره ارزش واحدهای صادر شده باشد بیش از گذار، وجوه واریزی سرمایهحالت دوم

 :شودمی گذاری بدین صورت ثبتدهد، صدور واحدهای سرمایهوق رخ میفعالیت صند

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2223 بدهی بابت درخواست صدور واحدهای عادی  *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3113 گذاری واحدهای سرمایه  ***

 3 3213 1تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی  ***

 4 2233 بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده   ***

 

 

 

                                                 
 فرض آنکه قیمت صدور واحدها بیش از ارزش مبنا است، بستانکار شده است.با « تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی»سر فصل  1
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گذاری، بدهی بابت تتمه صندوق موظف است حداکثر دو روز کاری پس از درخواست صدور واحدهای سرمایه ج(

 شود:گذار واریز نماید. در این حالت چنین ثبتی در دفاتر ارائه میواحدهای صادر شده را به حساب سرمایه

 ردیف تاریخ کدمعین سندشرح  بدهکار بستانکار

 2233 بدهی بابت تتمه واحدهای صادر شده *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1113 بانک   ***

 

 درخواست ابطال ممکن است در دو بازۀ زمانی قرار گیرد: گذاری عادیهنگام ابطال واحدهای سرمایه د(

روز پس از تاریخ صدور گواهی  23گذاری صادر شده در فاصله زمانی بین صفر تا اگر واحدهای سرمایه -

واحدهای  گردد. کارمزد ابطالکارمزد ناشی از ابطال می مشمول 2مطابق امیدنامه ،گذاری ابطال شودسرمایه

 شود.گذار منظور میو باقی به حساب سرمایه گذاری ابطال شده کسرهای سرمایهاز بهای واحد گذاریسرمایه

 ،گذاری ابطال شودروز از تاریخ صدور گواهی سرمایه 23 پس ازه گذاری صادر شداگر واحدهای سرمایه -

 شود.ای نمیگذار مشمول هیچ گونه جریمهسرمایه

 شود:می انجام زیرگذاری به شرح ابطال واحدهای سرمایهثبت  

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 3113  گذاریواحدهای سرمایه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3223 3تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی *** 

 3 2243 بدهی بابت واحدهای ابطال شده   ***

 4 2313 بدهی به مدیر بابت کارمزد ابطال  ***
 

گذاری، از روز کاری پس از تاریخ ارایه درخواست ابطال گواهی سرمایه 7حداکثر ظرف  4مدیر موظف استهـ( 

گذاری در پایان روز ابطال را به حساب بانکی محل وجوه صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه

 شود:گذار واریز کند. در این حالت ثبت زیر در دفاتر منعکس میسرمایه

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2243 بدهی بابت واحدهای ابطال شده *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1113 بانک   ***

                                                 
 گذاری کوچک .امیدنامه صندوق سرمایه 4-8مطابق بند  2
 با فرض آنکه قیمت ابطال واحدها بیش از ارزش مبنا است، بدهکار شده است.« تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی»سر فصل  3
 اساسنامه 12طبق ماده  -4
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 های صندوق گذاری( نحوه شناسایی سرمایه2-2-3

ها و مدیریت آن است. گذاران و تشکیل سبدی از داراییهدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه

های صندوق شامل سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس، اوراق مشارکت، اوراق سبد دارایی، 5مطابق امیدنامه

 .ها استگذاری نزد بانکصکوک، اوراق بهادار رهنی، گواهی سپرده و هر نوع سپرده

 

 گذاری در سهام و حق تقدم خرید سهام ( سرمایه2-2-3-1

شود. بهای تمام شده به بهای تمام شده ثبت مین تحصیل و حق تقدم خرید سهام در زما گذاری در سهامسرمایه

شامل مخارج  "هاگذاریحسابداری سرمایه" 15طبق استاندارد حسابداری شماره  هاگذاریاین گونه سرمایه

 شود.ها، عوارض و مالیات میتحصیل آن، کارمزد کارگزار، حق الزحمه

 

 ند:کثبت می این رویداد را دفاتر خود بدین صورتدر  سهام خریدگذاری هنگام صندوق سرمایه (1-الف

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1713 شرکت الف گذاری در سهامسرمایه *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1113/1313 کارگزار جاریبانک/   ***

 

 "گذاریسرمایه هایدر صندوقاوراق بهادار خرید و فروش ن قیمت یتعینحوۀ  "طبق دستورالعملهمچنین 

های بورسی به خالص ارزش فروش )که عبارتست از ارزش بازار سهم در پایان روز گذاری در سهام شرکتسرمایه

شود. بنابراین بابت یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام( منعکس می

 شود:زیر انجام میالتفاوت خالص ارزش فروش با ارزش بازار سهام، ثبت مابه

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 3233 تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1723 حساب ارزشیابی در سهام شرکت الف  ***

برای محاسبۀ باشد که مبلغ منظور شده در ثبت فوق، معادل مجموع کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام می

 شود.خالص ارزش فروش از ارزش بازار سهم کسر می

 

                                                 
 2مطابق بند  - 5
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گذاری در دفاتر خود شناسایی کند تواند به عنوان سرمایهاز جمله اقالم دیگری که صندوق می (2-الف

گذاری به دو حالت زیر برای صندوق است. این نوع سرمایه حق تقدم پذیرفته شده در بورسگذاری در سرمایه

 د:شوحاصل می

شود: در این حالت پس از تصویب افزایش سرمایه، افزایش سرمایه ایجاد می یحق تقدم به واسطه -حالت اول

ارزش »گذاری در حق تقدم سهام به شود. سرمایهگذاری مجزا در دفاتر شناسایی میعنوان یک سرمایهحق تقدم به

های فروش اوراق بهادار در صندوق دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و»طبق « محاسباتی حق تقدم

  :گرددگذاری در سهام مربوطه تفکیک میشناسایی شده و به شرح زیر از مبلغ سرمایه« گذاریسرمایه

 ردیف تاریخ کدمعین شرح بدهکار بستانکار

 1733 تقدم سهام شرکت الفحق گذاری درسرمایه *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1713 سهام شرکت الف گذاری درسرمایه  ***

 

 شود.زیر به حساب منظور می« ج»است تغییرات بعدی در قیمت سهام یا حق تقدم مطابق بند بدیهی 

نماید و این دارایی به بهای تمام شده، مدیر صندوق اقدام به خرید حق تقدم سهم خاصی از بازار می -حالت دوم

 شود:شناسایی مید. این رویداد بدین صورت در دفاتر گرددر دفاتر اعمال می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح بدهکار بستانکار

 1733 تقدم سهام شرکت الفحق گذاری درسرمایه *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1313/1113 کارگزار جاریبانک/   ***

 

 شود:تقدم، ثبت زیر انجام میالتفاوت خالص ارزش فروش با ارزش بازار حقهمچنین بابت مابه

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 3233 تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1743 حساب ارزشیابی در حق تقدم سهام شرکت الف  ***

 باشدتوضیح: مبلغ منظور شده در ثبت فوق، معادل مجموع کارمزد معامالت و مالیات فروش حق تقدم سهام می

 شود.تقدم کسر میخالص ارزش فروش از ارزش بازار حق که برای محاسبۀ
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 کند:شود صندوق این رویداد را بدین صورت ثبت میهنگامی که حق تقدم تبدیل به سهم می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح بدهکار بستانکار

 1713 سهام شرکت الف گذاری درسرمایه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1733 سهام شرکت الف تقدم خریدگذاری در حقسرمایه  ***

 3 1113/1313 کارگزار جاریبانک/   ***

 

گذاری در سهام آن نموده است از محل در حالتی که افزایش سرمایه ناشری که صندوق اقدام به سرمایه (3-الف

سود انباشته باشد یا به عبارت دیگر ناشر سود سهمی منتشر نماید از بابت این موضوع دارایی خاصی شناسایی و 

گذاری شده در شرکت ناشر مذکور در سبد شود و تنها تعداد سهام سرمایهگذاری قبلی تعدیل نمییا ارزش سرمایه

 شود.گذاری صندوق اصالح میسرمایه

گذاری در سهام بورسی، درآمد سود سهام است. درآمد حاصل از سود سهام ازجمله عواید حاصل از سرمایه ب(

 . شودمی پذیر شناساییهای سرمایهها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتشرکت

های صندوق است باید به ارزش روز سود سهام دریافتنی صندوق که یکی از اقالم دارایی 13ماده  2طبق تبصره 

های صندوق منعکس شود. برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت در محاسبه خالص دارایی

صد با توجه به زمان پرداخت اعالم در 5نشده، از نرخ سود علی الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه 

 شود:شود. پس از تصویب مجمع سند حسابداری زیر در دفاتر ثبت میشده از سوی ناشر استفاده می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1273 شرکت الف سود سهام دریافتنی *** 

1/1/2*13 

1 

 2 4213 شرکت الفسود سهام درآمد   ***

 3 5333 حساب تنزیل سود سهام دریافتنی شرکت الف  *** 

 4 2573 فالذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی شرکت   ***

 

توضیح : جهت انعکاس سود سهام دریافتنی به ارزش فعلی، روزانه از تاریخ بعد از ثبت فوق تا زمان دریافت سود 

حساب ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی به همین  سهام، بایستی حساب تنزیل سود سهام دریافتنی بستانکار و

های فوق، ارزش فعلی سود سهام دریافتنی را در آن تاریخ منعکس خواهند میزان بدهکار گردد که ماحصل حساب

 نمود.
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 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2573 فالذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی شرکت  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 5333 حساب تنزیل سود سهام دریافتنی شرکت الف  ***

 

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

 .گیرداساس برنامۀ زمانبندی جدید ناشر صورت می

های مالی قبل از دریافت سود سهام دریافتنی باشد، الزم است ابتدا در صورتی که تاریخ تهیه صورت :2نکته 

حساب تنزیل سود سهام دریافتنی از درآمد سود سهام کسر و خالص آن در صورت سود و زیان دوره منعکس 

گذاری ( های سرمایهدوقهای مالی نمونه صنصورت 12های همراه )یادداشت شماره شود و جزئیات دریادداشت

شود. چنانچه مانده حساب ذخیره تنزیل سود دریافتنی سهام در پایان دوره دارای مانده باشد این مانده افشا می

 شود.(منعکس می8های همراه )یادداشت شماره از حساب سود سهام دریافتنی کسر و در یادداشت

های دایمی است، مانده این حساب به دوره از نوع حساب به دلیل آنکه حساب ذخیره تنزیل سود سهام دریافتنی

شود. به بیان دیگر با بسته شدن حساب درآمد سود سهام به ارزش روز و انتقال آن به خالص ارزش بعد منتقل می

 شود به همین دلیل ثبت فوقهای صندوق این درآمد نسبت به ارزش آتی آن تا سررسید کمتر منعکس میدارایی

ها در دوره بعد نیز به صورت روزانه در دفاتر ارایه و در صورت سود وزیان جزء پس از افتتاح حساب تا سررسید

 شود. سایر درآمدها منعکس می

 

 گردد:ثبت حسابداری زیر صادر می دریافت سود سهامهنگام 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113  بانک *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1273 شرکت الف سهام دریافتنیسود   ***

 

المعامله در ترازنامه به ارزش بازار منعکس های سریعگذاریهنگامی که سرمایه 15طبق استاندارد شماره  ج(

های ناشی از افزایش یا کاهش ارزش آنها در صورت سود و زیان منعکس شود. از شوند باید درآمد یا هزینهمی

شود لذا به المعامله محسوب میتقدم سهام، سریعهای سهام صندوق در سهام و حقگذاریسرمایهآنجا که کلیه 

تقدم سهام نسبت به صورت روزانه درآمد یا هزینه ناشی از افزایش یا کاهش در خالص ارزش فروش سهام و حق

 شود:های مربوطه به این صورت ثبت روز قبل شناسایی و در حساب
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 خالص ارزش فروش سهم بیشتر از ارزش دفتری آن است:الف( هنگامی که 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1723 تقدم سهام( شرکت الف حساب ارزشیابی در سهام )حق *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3233 6تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش *** 

 3 4513 تقدم سهام( الف)حقدرآمد ناشی از افزایش ارزش سهام   ***

 

 ب( هنگامی که خالص ارزش فروش سهم کمتر از ارزش دفتری آن است:

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 4513 تقدم سهام( الفهزینه ناشی از تغییر ارزش سهام )حق *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1723 تقدم سهام( الفحساب ارزشیابی در سهام )حق  ***

 3 3233 تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش  ***

 

تقدم سهام(  به تناسب به بهای تمام شده های مالی مانده حساب ارزشیابی در سهام )حقدر هنگام تهیه صورت

ها گذاریتقدم سهام( در بخش سرمایهشود و مبلغ حاصل به عنوان ارزش سهام )حقآن اضافه شده یا از آن کسر می

های مالی نمونه صورت 5های مالی )یادداشت شماره های همراه صورتشود. جزئیات در یادداشتگزارش می

 شود.گذاری( افشا میهای سرمایهصندوق

 7د:شوگونه عمل میمربوطه این سهام بورسیهنگام فروش  و(

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار اربستانک

 1113/1313 کارگزار جاری بانک/ *** 

**/**/**13 

1 

 2 5313 هزینه مالیات *** 

 3 5413 فروش اوراق بهادار هزینه کارمزد *** 

 4 4513 درآمد )زیان( ناشی از تغییر ارزش اوراق بهادار الف *** 

 5 4113 در اوراق بهادار  گذاریناشی از فروش سرمایهسود  )زیان (   ***

 3 1713 اوراق بهادار الف گذاری در سرمایه   ***

                                                 
مجموع کارمزد معامالت و »به مبلغ « تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش» تعدیل ماندۀ حسابِاین مبلغ معادل مبلغ الزم برای  6

هام( تقدم سسهام )حققیمت بازار  افزایش»باشد. بعبارت دیگر معادل کارمزد معامالت و مالیات فروش برای می« با قیمت جدیدمالیات فروش سهام 

 باشد. می« نسبت به روز قبل

 هیئت مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار  13/2/24مصوبۀ مورخ  7 
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 7 1723 حساب ارزشیابی اوراق بهادار الف  ***

 8  3233 تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش  ***

که قبالً بابت تغییر ارزش اوراق بهادار، زیان توضیحات: هنگام فروش اوراق بهادار. در ضمن در صورتی

بدهکار خواهد شد و  7بستانکار و حساب موضوع ردیف  فوق 4شناسایی شده باشد حساب ردیف 

به میزان زیان  5چه در اثر فروش اوراق بهادار، زیان متوجه صندوق شده باشد حساب ردیف چنان

 وارده، بدهکار خواهد شد. 
 

 

 گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت(سرمایه 2-2-3-2

اوراق مشارکت بورسی، اوراق  گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل اوراق مشارکت غیر بورسی،سرمایه الف(

به بهای تمام شده ثبت در هنگام خرید  باشد که، سپرده و گواهی سپرده بانکی میمشارکت رهنی، اوراق اجاره

خرید این اوراق به انضمام هرگونه مبالغ پرداختی  شامل بهای هاگذاریاین گونه سرمایهشوند. بهای تمام شده می

باشد. چنانچه این اوراق بین دو میها، عوارض و مالیات کارمزدکارگزار، حق الزحمهتحصیل این اوراق شامل  بابت

تاریخ دریافت سود خریداری شوند، سود متعلقه از تاریخ پرداخت سود قبلی تا تاریخ تحصیل، به فروشنده این 

گیرد، خریدار معادل لق داشته اما از آنجا که سود به طور کامل در موعد پرداخت سود به خریدار تعلق میاوراق تع

ردازد پسود روزهای منقضی شده نسبت به پایان دوره پرداخت سود را در تاریخ خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می

ین وجه پرداخت شده در دفاتر صندوق تحت عنوان تا در پایان دوره پرداخت سود از سود کامل برخوردار شود. ا

 شوند.سود اوراق بهادار با درآمد ثابت دریافتنی منعکس می

 ثبت های حسابداری مربوط به عملیات مالی اوراق مشارکت غیر بورسی به شرح زیر است:ب(

 به شرح زیر می باشد: خرید( ثبت حسابداری در هنگام 1-ب

 ردیف تاریخ کدمعین شرح بدهکار ربستانکا

 1313 اوراق مشارکت غیر بورسی الفگذاری در سرمایه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1233 سود اوراق مشارکت دریافتنی غیر بورسی الف *** 

 انکارگزار جاریبانک/   ***
1113/131

3 
3 
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 تجمیع شده تا زماندر صورتی که در هنگام خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بین روش فروشنده در محاسبه سود 

( به 1233خرید با روش مورد قبول مدیر صندوق، اختالفی وجود داشته باشد، حساب سود دریافتنی )کد معین 

گذاری در اوراق مربوطه )کد مبلغ حاصل از روش مورد قبول مدیر صندوق ثبت شده و تفاوت در حساب سرمایه

 شود.( عمل می1313معین 

 

 

شده از سوی بانک گذاری یا سود این اوراق باید با توجه به ارزش فروش اعالم سرمایهعواید ناشی از این (2-ب

 عامل به صورت روزانه در دفاتر شناسایی و به این صورت ثبت شود:

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1233 سود اوراق مشارکت دریافتنی غیر بورسی الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4413 اوراق مشارکت غیر بورسی الفسود   ***

 

( دقیقا 1233سود دریافتنی)کد معین  ای باشد که در سررسید دریافت سود، مانده حسابثبت فوق باید به گونه

معادل مبلغ قابل پرداخت از سوی ناشر اوراق بهادار از این بابت باشد؛ هر گونه اختالف از این بابت باید بالفاصله 

 سررسید پرداخت سود با ثبت زیر برطرف شود.در پایان روز 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1233 سود اوراق مشارکت دریافتنی غیر بورسی الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4413 سود اوراق مشارکت غیر بورسی الف  ***

 

مدیر صندوق موظف است در مواعد دریافت سود که ممکن است ماهانه یا هر سه ماه یک بار باشد اقدام  (3-ب

به دریافت سود شناسایی شده در دفاتر کند؛ مدیر صندوق پس از دریافت سود، سود دریافتی را این گونه در دفاتر 

 کند:ثبت می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1113 بانک  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1233 سود اوراق مشارکت دریافتنی غیر بورسی الف  ***
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 یابد:هنگام فروش اوراق مشارکت غیر بورسی با توجه به نرخ بازخرید اوراق، سند زیر در دفاتر انعکاس می (4-ب

 ردیف تاریخ کد معین شرح سند بدهکار بستانکار

 1313/1113 انکارگزار جاریبانک/  *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1233 سود اوراق مشارکت دریافتنی غیر بورسی الف  ***

 3 1313 اوراق مشارکت غیر بورسی الفگذاری در سرمایه  ***

 های حسابداری مربوط به اوراق مشارکت بورسی به شرح زیر است:ج(ثبت

باشد ثبت حسابداری  اوراق مشارکت بورسیگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از نوع ( هرگاه سرمایه1-ج

 در هنگام خرید به شرح زیر است:

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1313 اوراق مشارکت بورسی الفگذاری در سرمایه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1233 دریافتنی بورسی الفسود اوراق مشارکت  *** 

 3 1113/1313 انکارگزار جاریبانک/   ***

 

در صورتی که در هنگام خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بین روش فروشنده در محاسبه سود تجمیع شده تا زمان 

( به 1233خرید با روش مورد قبول مدیر صندوق، اختالفی وجود داشته باشد، حساب سود دریافتنی )کد معین 

گذاری در اوراق مربوطه )کد مبلغ حاصل از روش مورد قبول مدیر صندوق ثبت شده و تفاوت در حساب سرمایه

 شود.( عمل می1313معین 

 "گذاریهای سرمایهدر صندوقاوراق بهادار خرید و فروش ن قیمت یتعینحوۀ  "طبق دستورالعملهمچنین 

خالص ارزش فروش )که عبارتست از ارزش بازار اوراق مشارکت بورسی اوراق مشارکت بورسی به در گذاری سرمایه

التفاوت خالص ارزش شود. بنابراین بابت مابهمنهای کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش اوراق( منعکس می

 شود:فروش با ارزش بازار اوراق مشارکت بورسی، ثبت زیر انجام می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 3233 تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1353 حساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی الف  ***
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باشد که برای مبلغ منظور شده در ثبت فوق، معادل کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش اوراق مشارکت می

 شود.بازار آن کسر میمحاسبۀ خالص ارزش فروش، از ارزش 

 

 

 

گذاری یا سود این اوراق به صورت روزانه در دفاتر شناسایی و به این صورت ثبت عواید ناشی از این سرمایه(2-ج

 شود:می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1243 سود اوراق مشارکت دریافتنی بورسی الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4423 بورسی الف سود اوراق مشارکت  ***
 

( دقیقًا 1233سود دریافتنی)کد معین  ای باشد که در سررسید دریافت سود، مانده حسابثبت فوق باید به گونه

معادل مبلغ قابل پرداخت از سوی ناشر اوراق بهادار از این بابت باشد؛ هر گونه اختالف از این بابت باید بالفاصله 

 سود با ثبت زیر برطرف شود.در پایان روز سررسید پرداخت 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1243 سود اوراق مشارکت دریافتنی بورسی الف *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4423 سود اوراق مشارکت بورسی الف  ***

 

مدیر صندوق موظف است در مواعد دریافت سود اقدام به دریافت سود شناسایی شده در دفاتر کند؛ مدیر  (3-ج

 کند:صندوق پس از دریافت سود، سود دریافتی را این گونه در دفاتر ثبت می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1243 دریافتنی بورسی الفسود اوراق مشارکت   ***

 

های صندوق باید به ارزش روز در ترازنامه و در محاسبه قیمت صدور و کلیه دارایی 8بر طبق اساسنامه (4-ج

 15گذاری منعکس شود و از سوی دیگر بر اساس استاندارد حسابداری شماره ابطال هر واحد سرمایه

                                                 
 13ماده  2طبق تبصره  8
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به ارزش بازار در ترازنامه منعکس شوند؛ هر گونه درآمد یا هزینه المعامله در صورتی که های سریعگذاریسرمایه

 گذاری مربوطه باید در صورت سود و زیان منعکس شود.ناشی از تغییر ارزش دارایی یا سرمایه

گیری اوراق مشارکت بورسی به ارزش روز در دفاتر از خالص ارزش فروش آن )ارزش بازار از این رو برای اندازه

 شود.کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش( استفاده میپس از کسر 

 

جهت انعکاس این اوراق به ارزش روز )خالص ارزش فروش( کلیه تغییرات ارزش این دارایی در هر روز نسبت به 

 شود:ارکت بورسی بدین صورت ثبت میروز قبل در حسابی تحت عنوان حساب ارزشیابی در اوراق مش

 

 شود:دریافت سود اوراق مشارکت در دفاتر صندوق چنین ثبت می (5-ج

بستانک

 ار

بدهک

 ار
 شرح سند

کدمعی

 ن
 تاریخ

ردی

 ف

 1113 بانک  *** 
1/1/2*1

3 
1 

 1243 سود اوراق مشارکت دریافتنی بورسی الف  ***
1/1/2*1

3 
2 

 

در هنگام فروش تفاوت ارزش دفتری و ارزش بازار این اوراق در تاریخ فروش حسب مورد به عنوان سود یا  (6-ج

 گردد:زیان ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی بشرح ذیل در دفاتر منعکس می

 ردیف تاریخ کد معین شرح سند بدهکار بستانکار

 1 13*1/1/2 1113/1313 انکارگزار جاریبانک/  *** 

                                                 
 مجموع کارمزد فروش و سایر»به مبلغ « تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش» تعدیل ماندۀ حسابِاین مبلغ معادل مبلغ الزم برای  9

قیمت بازار اوراق مشارکت  افزایش»باشد. بعبارت دیگر معادل کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش برای می« با قیمت جدید هزینه های فروش

 باشد. می« نسبت به روز قبل

 ردیف تاریخ کد معین دشرح سن بدهکار بستانکار

 1353 حساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی الف *** 

1/1/2*13 

1 

 2 3233 9تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش *** 

 3 4533 درآمد ناشی از افزایش ارزش اوراق مشارکت بورسی الف  ***
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 2 5433 هزینه کارمزد فروش اوراق مشارکت بورسی الف *** 

 3 1323 اوراق مشارکت بورسی الفگذاری در سرمایه  ***

 4 1353 10حساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی الف  ***

 5 4153 سود ناشی از فروش اوراق مشارکت بورسی الف  ***

 3 1243 الفسود اوراق مشارکت دریافتنی بورسی   ***

 7 3233 11تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش  ***

 بانکی گذاری در گواهی سپرده(سرمایه 2-2-3-3

گذاری منتشره توسط بانکها یا مؤسسات هایِ سرمایهگذاری در گواهی سپرده بانکی، شامل گواهیسرمایهالف( 

مالی اعتباری است که مجوز آنها توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بورس صادر شده است. 

رید شامل بهای خ هاگذاریگونه سرمایهاین . بهای تمام شده شوندبه بهای تمام شده ثبت باید که در هنگام خرید 

باشد. در صورتیکه گواهی مزبور بین دو تاریخ دریافت تحصیل این دارایی می به انضمام هرگونه پرداختی بابت

سود خریداری گردد، سود متعلقه از تاریخ پرداخت سود قبلی تا تاریخ تحصیل، به فروشنده این گواهی تعلق 

عادل سود روزهای منقضی شده نسبت به پایان دوره پرداخت سود را در تاریخ خرید داشته و بنابراین خریدار م

پردازد. این وجه پرداخت شده در دفاتر صندوق تحت عنوان سود گواهی سپرده گواهی سپرده به فروشنده می

 شوند.بانکی دریافتنی منعکس می

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

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1523  گواهی سپرده بانکی الفگذاری در سرمایه *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف  *** 

 3 1113/1313 انکارگزارجاری بانک/   ***

 

د لذا شواز آنجا که قیمت خرید و فروش گواهی سپرده بانکی بر مبنای دو نرخ متفاوت از سوی ناشر اعالم می ب(

بین این دو قیمت تفاوت وجود دارد. نرخ بازخرید گواهی سپرده بانکی بر مبنای حداقل نرخ تضمین شده و نرخ 

در صورت نگهداری تا سررسید محاسبه و  گذار بر اساس نرخ اعالم شدهفروش گواهی سپرده بانکی به سرمایه

                                                 
 شود.اوراق مشارکت حساب ارزشیابی مانده بستانکار داشته باشد مانده حساب بدهکار می جنانچه هنگام فروش - 10
 «تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش»این مبلغ معادل مجموع کارمزد فروش و سایر هزینه های فروش است که قبالً در سرفصل  11

کارمزد فروش، از حساِب تعدیالت برگشت  هزینۀاوراق مشارکت مربوطه و تحقق  به حساب منظور شده بود و در این مقطع با توجه به فروش

 خورد.می
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شود. از این رو برای شناسایی سود سپرده بانکی تعیین قصد نگهداری این اوراق تا سررسید دارای اهمیت اعالم می

 وضعیت ممکن است اتفاق افتد: 4است.در مورد نگهداری تا سررسید یا عدم نگهداری آن تا سررسید 

 اق گواهی سپرده بانکی تا سررسید را دارد.: مدیر قصد نگهداری اورحالت اول

 : مدیر قصد نگهداری اوراق گواهی سپرده بانکی تا سررسید را ندارد. حالت دوم

: مدیر قصد نگهداری اوراق گواهی سپرده بانکی تا سررسید را دارد اما با توجه به شرایط خاص، ناگزیر حالت سوم

 کند.زودتر از موعد اقدام به فروش آن می

: مدیر قصد نگهداری اوراق گواهی سپرده بانکی تا سررسید را ندارد اما با توجه به شرایط خاص، ت چهارمحال

 کند.ناگزیر تا سررسید آن را نگهداری می

 :در حالت اول

 ود:شسود این اوراق بر مبنای نرخ سود اعالم شده تا سررسید روزانه به صورت زیر در دفاتر ثبت می  -1

 ردیف تاریخ کد معین شرح سند بدهکار بستانکار

 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 4313 سود گواهی سپرده بانکی الف   ***

 شود:هنگام دریافت سود در مواعد تعیین شده ثبت زیر در دفاتر منعکس می -2

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک  *** 
1/1/2*13 

1 

 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف   *** 2

 شود:در زمان سررسید گواهی سپرده بانکی، ابطال این گواهی در دفاتر صندوق بدین صورت ثبت می -3

 ردیف تاریخ کد معین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک  *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1523 گذاری در گواهی سپرده بانکی الف سرمایه  ***

 3 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف  ***

 

 در حالت دوم:

گذاری مانند حالت اول است.چنانچه مدیریت صندوق، قصد نگهداری گواهی سپرده بانکی ثبت خرید سرمایه

یرد. گبراساس حداقل سود تضمین شده صورت میتا زمان سررسید را نداشته باشد، شناسایی سود، روزانه 
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شود و ما به التفاوت سود اعالم شده با حداقل سود بدین معنی که سود روزانه با نرخ اعالم شده شناسایی می

 12شود.تضمین شده به عنوان ذخیره در حساب برگشت سود گواهی سپرده بانکی به صورت روزانه بستانکار می

واهی ی گحالت روش شناسایی سود گواهی سپرده در هر روز باید با روش بانک صادرکنندهبه عبارت دیگر در این 

( در پایان هر روز معادل مبلغ سودی باشد که در 1223سپرده معادل باشد به طوری که مانده سود دریافتنی )

 .صورت ابطال گواهی سپرده، بانک حاضر به پرداخت آن است

 

                                                 
الحساب این گواهی میلیون ریال گواهی سپرده بانکی بانک الف نموده است. سود علی 133اقدام به خرید  24/2/1387صندوق الف در تاریخ  - 12

است. مدیریت  24/2/1388باشد. تاریخ سررسید این گواهی ریال می 135833333درصد در سال است و مبلغ سود قابل دریافت ماهیانه  12

قبل از سررسید بازخرید نماید که در این صورت سود متعلقه   24/11/1388صندوق قصد دارد که به منظور تامین نقدینگی این اوراق را در تاریخ 

 ، دریافت سود و بازخرید این اوراق به شرح زیر است:یابد. ثبت خرید، شناسایی سوددرصد کاهش می 13به این گواهی به 

  24/9/1331ثبت خرید در تاریخ  -1

 ریال 100,000,000گذاری در گواهی سپرده بانکی بانک الف)بدهکار(                سرمایه

 ریال 100,000,000              بانک/جاری کارگزاران)بستانکار(                                                               

 ثبت شناسایی روزانه سود در دفاتر  -2

 ریال52,776   سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف)بدهکار(

 ریال52,776    سود گواهی سپرده بانکی الف)بستانکار(
1.583.300×(1÷30)= 52,776 

درصد را به صورت  13با  12به همین منظور به میزان تفاوت سود روزانه  )مدیریت این صندوق قصد نگهداری این اوراق تا سررسید را ندارد

 نماید.(روزانه در حسابها ذخیره می

 (133 ,333,333×   %13÷ )335= 43,835سود روزانه         

 درصد 13نسبت به 12تفاوت سود روزانه با نرخ   8,941=433835-523773

 شود.گواهی بانکی هر روز تکرار می ثبت زیر به صورت روزانه تا تاریخ بازخرید

 ریال8,941   هزینه برگشت سود گواهی بانکی)بدهکار( 

 ریال 8,941    ذخیره برگشت سود گواهی بانکی)بستانکار (

 

  24/11/1331ثبت دریافت اولین سود در تاریخ  -2

 ریال 1,583,300    بانک )بدهکار(

 ریال1,583,300   )بستانکار( سود دریافتنی گواهی سپرده بانکی

  24/11/1331ثبت بازخرید گواهی سپرده بانکی در تاریخ  -3

 101,046,840     بانک/ جاری کارگزاران )بدهکار(

 536,460    ذخیره برگشت سود گواهی بانکی)بدهکار( 

 1,583,300     سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف)بستانکار(

 133 ,333,333     )بستانکار( بانک الف گذاری در گواهی سپرده بانکیسرمایه

درصد محاسبه و از  13گذاری سود متعلقه را با نرخ است بانک از تاریخ سرمایهبه علت اینکه گواهی سپرده بانکی زودتر از سررسید ابطال شده

گذاری کسر ابطال از اصل مبلغ سرمایهدرصدی را در هنگام  3درصد سود را پرداخت نموده لذا تفاوت  12آنجایی که در این دو ماه با نرخ 

 نماید.می
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 :باشدگذاری به شرح ذیل میی سود روزانه ناشی از این سرمایهثبت حسابداری به منظور شناسای -1

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف  *** 

1/1/2*13 

1 

 2 4313 سود گواهی سپرده بانکی الف   ***

 3 5373 هزینه برگشت سود گواهی بانکی  *** 

 4 2553 ذخیره برگشت سود گواهی بانکی   ***

( از مانده سود گواهی سپرده 2553های مالی مانده حساب ذخیره برگشت سود گواهی بانکی )کد معین در صورت

(. همچنین مانده حساب هزینه برگشت سود 7شود)یادداشت ها افشا میبانکی دریافتنی کسر و در یادداشت

 (.21شود)یادداشت نیز از مانده حساب سود گواهی سپرده بانکی کسر می( 5373گواهی بانکی )کد معین 

 

به هنگام دریافت سود در پایان ماه یا در پایان دوره پرداخت سود ثبت حسابداری مربوطه بدین صورت در  -2

 شود:دفاتر منعکس می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1113 بانک  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف  ***

 

گذاری هنگامی که قبل از تاریخ سررسید اقدام به فروش گواهی سپرده بانکی نمود مدیر صندوق سرمایه -3

 شود:این رویداد بدین صورت در دفاتر منعکس می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 2553 ذخیره برگشت سود گواهی بانکی  *** 

 3 1523 گواهی سپرده بانکی الفگذاری در سرمایه  ***

 4 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف   ***

 

 حالت سوم: در 

گذاری در گواهی سپرده بانکی مدیر قصد نگهداری آن را تا سررسید داشته است اما در این حالت هنگام سرمایه

گذاری و شود. در این وضعیت ثبت شناسایی سرمایهدالیلی ناگزیر به فروش یا ابطال آن زودتر از سررسید می به
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سود روزانه در دفاتر و دریافت آن در مواعد تعیین شده مانند حالت اول است. در زمان فروش بانک اقدام به عودت 

 ینماید و کلیهگذار میسررسید را از سرمایه ی سودهای پرداخت شده بر مبنای نرخ سود اعالم شده درکلیه

گذاری تا تاریخ ابطال گواهی سپرده بانکی با نرخ حداقل سود تضمین شده در صورت ابطال سودها از زمان سرمایه

التفاوت به عنوان هزینه برگشت سود شناسایی شده و این رویداد بدین زودتر از هنگام محاسبه شده و این مابه

 شود:تر ثبت میصورت در دفا

 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار ربستانکا

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 5373 هزینه برگشت سود گواهی سپرده بانکی  *** 

 3 1523 گواهی سپرده بانکی الفگذاری در سرمایه  ***

 4 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف   ***

 

 حالت چهارم: در 

هنگامی که مدیر قصد نگهداری اوراق تا سررسید را نداشته باشد اما بنا به دالیلی تا زمان سررسید این 

گذاری و دریافت سود همانند حالت دوم است. گذاری نگهداری شود در این وضعیت ثبت شناسایی سرمایهسرمایه

ذخیره  گذاری در حسابن این سرمایههایی که بابت زودتر از هنگام ابطال نموددر زمان سررسید کلیه ذخیره

 شود.برگشت سود گواهی سپرده بانکی منظور شده بود برگشت و از این بابت سود شناسایی می

 شود:این رویداد بدین صورت در دفاتر منظور می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 2553 ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی  *** 

 3 4723 درآمد برگشت سود گواهی سپرده بانکی   ***

 4 1523 گواهی سپرده بانکی الفگذاری در سرمایه  ***

 5 1223 سود گواهی سپرده بانکی دریافتنی الف   ***
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 دارگذاری در سپرده بانکی مدت(سرمایه2-2-3-4

ها و گذاری نزد بانکتواند در هر نوع سپردهگذاری، مدیر صندوق میهای سرمایهصندوق 13نامه( طبق امید الف

 گذاری نماید.موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی سرمایه

گذاری سرمایهدار بانکی نماید در دفاتر خود این های مدتگذاری در یکی از سپردهچنانچه صندوق اقدام به سرمایه

 نماید.گونه ثبت میرا این

 

 

 ردیف تاریخ کد معین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1513 بانکی الف گذاری در سپردهسرمایه *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1113/1313 بانک/ جاری کارگزار   ***

 

گذاری ملزم به شناسایی و های سرمایهگذاری، درآمد سود سپرده بانکی است. صندوق( عواید ناشی از سپردهب

های صندوق باید به ارزش روز دارایی 14باشند. از سوی دیگر طبق اساسنامهثبت روزانه سود سپرده بانکی می

گذاری منعکس شود. از این رو برای محاسبه ارزش روز یا ارزیابی و در محاسبه خالص ارزش روز هر واحد سرمایه

 شود.فعلی سود دریافتنی سپرده بانکی از نرخ سود سپرده بانکی مربوطه جهت تنزیل استفاده می

 شود:بانکی، به طور روزانه در دفاتر صندوق به این صورت انجام میثبت حسابداری شناسایی سود سپرده 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار

 1213 الف  سود دریافتنی سپرده بانکی *** 

1/1/2*13 

1 

 2 4323 الف  سود سپرده بانکی  ***

 3 5353 هزینه تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی *** 

 4 2533 تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکیذخیره   ***

 

                                                 
 امید نامه  5-2-2بند  - 13

 اساسنامه 13ماده  2تبصره  - 14
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به هنگام دریافت سود دریافتنی سپرده بانکی به دلیل آنکه همواره احتمال مغایرت بین سود شناسایی شده  ج(

در دفاتر صندوق با سود شناسایی شده در سیستم بانکی وجود دارد، هرگاه سودشناسایی شده طبق سیستم بانکی 

 شود:دین صورت ثبت میبیشتر از سودشناسایی شده در دفاتر باشد، مغایرت مربوط شناسایی و ب

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1213 الف  سود دریافتنی سپرده بانکی  ***

 3 4323 الف  سود سپرده بانکی   ***

 

 

 

چنانچه سودشناسایی شده طبق سیستم بانکی کمتر از سودشناسایی شده در دفاتر باشد، مغایرت مربوط  د(

 شود:شود و بدین صورت ثبت میشناسایی و ازحساب درآمد سود سپرده بانکی کسر می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 4323 الف  سود سپرده بانکی  *** 

 3 1213 الف سود دریافتنی سپرده بانکی  ***

 

 ابطال سپرده بانکی از نظر زمانی ممکن است در دو مقطع اتفاق بیفتد: (ـ ه

 شود:حالت اول، ابطال سپرده بانکی در تاریخ سررسید؛ در این حالت ثبت زیر در دفاتر منعکس می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1513 بانکی الف  گذاری در سپردهسرمایه  ***

 3 1213 سود دریافتنی سپرده بانکی الف   ***

هنگامی که سود شناسایی شده در دفاتر با سود دریافت شده در تاریخ سررسید دارای مغایرت باشد تفاوت به 

 شود.( منظور می4323بانکی )کدمعین بدهکار یا بستانکار حساب سود سپرده 

 شود:حالت دوم، ابطال سپرده بانکی زودتر از موعد سررسید؛ در این حالت ثبت زیر در دفاتر منعکس می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار
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 1113 بانک *** 

1/1/2*13 

1 

 2 5383 هزینه برگشت سود سپرده بانکی الف  *** 

 3 1513 بانکی الف  گذاری در سپردهسرمایه  ***

 4 1213 سود دریافتنی سپرده بانکی الف   ***

گذاری قصد برداشت زودتر از موعد سپرده مدت دار را داشته باشد در این حالت چنانچه مدیر از ابتدای سرمایه

مذکور با نرخ سپرده کوتاه مدت  دارباید در هنگام شناسایی روزانه سود به میزان تفاوت نزخ سود سپرده مدت

 د(شوذخیره الزم را در دفاتر شناسایی نماید.)در این حالت همانند ابطال زودتر از موعد گواهی سپرده برخورد می

 

گذاری در اوراق بهادار با درآمد های سرمایهنحوه احتساب تغییرات ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق -2-2-3-5

 ثابت طی سال مالی

 های با درآمد ثابت در اثر تغییرات قیمت سهام،های صندوقبه منظور جلوگیری از تأثیر پذیری زیاد تغییرات خالص ارزش دارایی

توانند از روش زیر استفاده نموده و تغییرات ارزش سهم را طی سال گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت میهای سرمایهصندوق

زم به توضیح است رویه انتخاب شده در خصوص نحوه شناسایی تغییر ارزش، باید در خصوص کلیه مالی شناسایی نمایند. ال

هایی که از طریق اوراق های موجود در پرتفوی صندوق یکسان و به صورت مداوم به کار گرفته شود. این روش برای سهامسهام

 نماید کاربرد ندارد.یمت را محدود میاختیار فروش تبعی، اختیار خرید و فروش، یا هر روش دیگر توسانات ق

 حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم -2-2-3-5-1

گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مدیر های سرمایهبه منظور احتساب تغییرات ناشی از ارزش سهام موجود در پرتفوی صندوق

درصد نرخ پیش بینی صندوق باشد را  ±2د انتظار سهم که باید در محدوده صندوق باید حداقل و حداکثر درصد تغییر ارزش مور

 تعیین نماید. 

هایی که پیش بینی سود ندارند باید میانگین سود پرداختی ساالنه شده طی شش ماه گذشته را مبنای تعیین حداقل صندوق :1نکته

ن روش توانند از ایپیش بینی سود، از ماه دوم فعالیت میهای تازه تاسیس بدون و حداکثر تغییر ارزش سهم قرار دهند. صندوق

استفاده نمایند و میانگین نرخ سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت موجود در پرتفوی صندوق را مبنای محاسبات قرار 

 خواهند داد.

 

 حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم -2-2-3-5-1-1

یر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق است، از حاصل تقسیم حداقل درصد تغییر حداقل درصد تغی

در صورتی که نرخ سود پیش بینی آید. به عنوان مثال ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می

) نتظار سهمدرصد باشد حداقل درصد روزانه تغییر ارزش مورد ا 22صندوق 
%18

252
 ( است.

 حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم  -2-2-3-5-1-2
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 باشد، از حاصل تقسیم حداکثر درصدحداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم در یک روز که قابل شناسایی در صندوق می

ینی در صورتی که نرخ سود پیش بآید. به عنوان مثال تغییر ارزش مورد انتظار سهم به تعداد روز کاری طی یک سال به دست می

) درصد باشد حداکثر درصد روزانه تغییر ارزش مورد انتظار سهم 22صندوق 
%22

252
 ( است.

صندوق باید روزانه برای تک تک سهام موجود در پرتفوی صندوق با توجه به یکی از حاالت زیر مانده ذخیره تغییر ارزش سهم را 

 ها اقدام به شناسایی ذخیره تغییر ارزش سهام در دفاتر صندوق نماید.ظر گرفتن سایر محدودیتمحاسبه و با درن

  بزرگتر از حداکثر تغییر ارزش سهم باشد آنگاه: tدر روز  aالف( در صورتی که تغییر ارزش روزانه سهم 

  at×N1)-a(tMAX%eΔP)×P- at= (%ΔP  مبلغ ذخیره قابل شناسایی در روزt 

 at=%ΔP  درصد تغییرات قیمت پایانی سهمa نسبت به روز کاری قبل 

 =MAX%eΔP حداکثر درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم 

1)-a(t=P  قیمت پایانی سهمa ( 1در روز-t) 

atN  تعداد سهام شرکت =a  در پرتفوی صندوق در روزt  

 :tدر روز  aثبت حسابداری مربوط به شناسایی تغییر ارزش سهام 

 تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 a 0222حساب ارزشیابی در سهام شرکت  ***  

 a 0102درآمد )هزینه( ناشی از افزایش ارزش سهام شرکت    *** 01**/**/**

 2202 ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام   ***

 به روز قبلثبت شناسایی افزایش در خالص ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام نسبت 

 کوچکتر از حداقل تغییر ارزش سهم باشد آنگاه: tدر روز  aب( در صورتی که تغییر ارزش روزانه سهم 

  at×N1)-a(tMINe%ΔP)×P- t= (%ΔPa  مبلغ ذخیره قابل شناسایی در روزt 

 t=%ΔPa  درصد تغییرات قیمت پایانی سهمa نسبت به روز کاری قبل 

 =MIN%eΔP حداقل درصد تغییر ارزش مورد انتظار سهم 

1)-(t=Pa  قیمت پایانی سهمa ( 1در روز-t) 

atN تعداد سهم شرکت =a  در پرتفوی صندوق در روزt  
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مشروط به اینکه در اثر ثبت زیر مانده ذخیره ناشی از تغییر ارزش  tدر روز  aثبت حسابداری مربوط به شناسایی تغییر ارزش سهام 

 سهام بدهکار نگردد به شرح زیر می باشد:

 تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 a 0102درآمد)هزینه( ناشی از کاهش ارزش سهام شرکت  *** 

 2202 ارزش سهام  ذخیره ناشی از تغییرات ***  01**/**/**

 a 0222حساب ارزشیابی در سهام شرکت   ***

 ثبت شناسایی کاهش در خالص ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام نسبت به روز قبل

 

تواند مانده منفی )بدهکار( داشته در هیچ زمان نمی 2202مانده حساب ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در کد معین  :2نکته 

 باشد. 

شرکتی اعم از افزایش سرمایه و سود نقدی، محاسبات مربوطه پس از اعمال تأثیر اقدامات شرکتی در خصوص اقدامات : 3نکته 

 در قیمت سهام انجام خواهد گرفت.

 نحوه تقسیم مانده ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی صندوق -2-2-3-5-2

عددی مثبت )مانده  2202ی از تغییر ارزش سهام در کد معین در صورتی که در پایان سال مالی صندوق، مانده حساب ذخیره ناش

های صندوق کمتر باشد، کل مبلغ ذخیره باید در پایان سال مالی درصد خالص ارزش ارایی 2بستانکار( باشد و مبلغ مزبور از 

ی گذارواحدهای سرمایهگذاری، بین دارندگان گذاران در صندوق و تعداد واحدهای سرمایهصندوق به نسبت زمان حضور سرمایه

طی آن سال مالی یا از آغاز اجرای این روش هر کدام کوچکتر باشد، تقسیم گردد . در صورتی که مانده حساب ذخیره ناشی از 

درصد ارزش  2های صندوق باشد، مدیر صندوق باید حداقل تا میزان درصد خالص ارزش دارایی 2تغییر ارزش سهام بزرگتر از 

گذاران واریز روز به حساب سرمایه 02های صندوق را در پایان سال مالی صندوق تقسیم نموده و حداکثر ظرف روز خالص دارایی

 و مابقی را به سال مالی بعد منتقل نماید.

 باشد:ثبت حسابداری مربوط به پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات ارزش سهام به شرح ذیل می

 

 

 ختاری کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2202 ارزش سهام ذخیره ناشی از تغییرات *** 
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***  
بدهی به سرمایه گذاران بابت پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات 

 ارزش سهام
2222 

**/**/**01 
 *** 

بدهی به سرمایه گذاران بابت پرداخت ذخیره ناشی از تغییرات 

 ارزش سهام
2222 

 0002 بانک  ***

 گذارانناشی از تغییرات ارزش سهام در پایان سال مالی صندوق به حساب سرمایهثبت تقسیم و پرداخت ذخیره 

 

 

 

 صندوق ذخایر ارکان و سایرذخایر (1-2-4

 ( ذخایر ارکان )مدیر، ضامن، متولی و حسابرس(الف

امیدنامه  3-8را بر اساس جدول بند  ذخایر الزم گذاری نمونه موظف است روزانهصندوق سرمایهمدیر  (1الف 

 ها منظور نماید.برای هر یک از ارکان صندوق محاسبه و در حساب

، سند ذخیره کارمزد متولی، ضامن و شودمی صندوق ثبتزیر در دفاتر  مدیر سندهنگام احتساب ذخیره کارمزد 

 شود:حسابرس نیز به همین شیوه در دفاتر ثبت می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 5313 (/ حسابرسضامن /مدیر )متولی کارمزدهزینه  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2413 / حسابرس(ضامن /متولی)ذخیره کارمزد   ***
 

 

( در صورتی که طبق اساسنامۀ صندوق، پس از گذشت مدت معین یا احراز شرایطی، تمام یا قسمتی از 2الف

یا احراز شرایط تعیین شده ثبت زیر  کارمزد ارکان صندوق قابل پرداخت باشد آنگاه پس از گذشت مدت مذکور

 شود:در دفاتر صادر می

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار ربستانکا

 2413 (/ حسابرسضامن /ذخیره کارمزد مدیر)متولی *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2313 (/ حسابرسضامن /)متولی بدهی به مدیر  ***
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، ثبت اسناد پرداخت کارمزد سایر شودمی صندوق ثبتزیر در دفاتر  مدیر سند ( هنگام پرداخت کارمزد3الف

 شود:ارکان نیز به همین منوال در دفاتر ثبت می
 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

1*1/1/2 2313 (/ حسابرسضامن /)متولی بدهی به مدیر *** 

3 

1 

 2 1113 بانک   ***

 

 

 

 

 ب( سایر ذخایر صندوق

 ( ذخیره تصفیه 1-ب

ممکن است در اساسنامه صندوق مبلغی به عنوان کارمزد تصفیه در نظر گرفته شده باشد به منظور توزیع کارمزد 

ظور ها منگذاران در طول عمر صندوق، روزانه باید سهمی از مبلغ تعیین شده در حسابتصفیه بین تمام سرمایه

که مانده حساب ذخیره تصفیه به مبلغ تعیین شده در تا این یابدمنظور کردن ذخیره روزانه ادامه می 15شود.

ها، شود. هر گاه در اثر افزایش قیمت داراییاساسنامه برسد که پس از آن ثبت ذخیره تصفیه روزانه متوقف می

 شود.سازی به شرح یاد شده مجددا شروع میذخیرۀ ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره

 شود:به شرح زیر در دفاتر منعکس می و روزانه  تصفیهذخیره کارمزد ثبت حسابداری 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 5313 هزینه تصفیه صندوق *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2523 ذخیره تصفیه صندوق  ***

 

 نام ( ذخیره هزینه نگهداری اوراق بی2-ب

هزینه نگهداری اوراق  های دیگر از قبیلاز هزینهگذاری برخی ممکن است بر اساس اساسنامه صندوق سرمایه

و هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق از محل  صندوق، هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان نامبی

ذخایر الزم را در  دارایی های صندوق قابل پرداخت باشد. در این صورت صندوق مجاز است در مواعد خاص

                                                 

گذاری،این مبلغ  برابر در امید نامه فعلی صندوق سرمایه - 15
365

003/0

n
، nهای صندوق در پایان روز قبل است. در خالص ارزش داراییضرب 

های های صندوق با نرخدرصد ارزش خالص دارایی 3/3یا طول عمر صندوق به سال هر کدام کمتر باشد. هر زمان ذخیرۀ صندوق به  5برابر است با 

 شود. های صندوق متوقف میروز قبل رسید، محاسبۀ ذخیرۀ تصفیه و ثبت آن در حساب
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به عنوان مثال ثبت ذخایر مربوط به نگهداری اوراق  ر زمان مناسب از آن استفاده نماید.ها شناسایی و دحساب

 نام به شرح زیر است:بی

 ردیف تاریخ کدمعین شرح بدهکار بستانکار

 5323 نام نگهداری اوراق بهادار بیهزینه  *** 
1/1/2*13 

1 

 2 2513 نام نگهداری اوراق بهادار بی ذخیره  ***

 

 

 

 

 

 شود:نام ثبت حسابداری زیر در دفاتر منعکس میهنگام پرداخت هزینه نگهداری اوراق بهادار بی( 3-ب

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

 2513 نام نگهداری اوراق بهادار بی ذخیره *** 
1/1/2*13 

1 

 2 1113 بانک   ***

 

 های آتی   مخارج انتقالی به دوره( 1-2-5

مخارج تاسیس از قبیل  "های نامشهودحسابداری دارایی" 17استاندارد حسابداری شماره 31بند ب ماده  طبق

نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت در زمان وقوع به عنوان هزینه مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت

اسیس نباید به محض وقوع به گذاری، مخارج تهای سرمایهصندوق 16بر اساس اساسنامهاما  شوند.شناسایی می

سال هر کدام کمتر باشد به صورت  5عنوان هزینه دوره شناسایی شوند. بلکه طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف 

های تشکیل مجمع نیز پس از تشکیل شود. هزینهروزانه مستهلک شده و به تدریج به عنوان هزینه شناسایی می

سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر ظرف مدت یک های صندوق پرداخت ومجمع از محل دارایی

شود. هدف از شناسایی تدریجی مخارج تاسیس به عنوان هزینه، از یک سو باشد، به طور روزانه مستهلک می

شوند و از سوی دیگر حفظ قیمت گذارانی است که طی عمر صندوق وارد میتحمل این هزینه توسط کلیه سرمایه

 گذاری دراوایل دوره فعالیت است. های سرمایهابطال واحدصدور و 

 شوند:گونه ثبت میدر دفاتر ایندر هنگام تحمل بنابراین مخارج تاسیس یا برگزاری مجامع 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند بدهکار بستانکار

                                                 
 اساسنامه 37ماده  - 16
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 1813 تاسیس انتقالی مخارج *** 

1/1/2*13 

1 

 2 1823 برگزاری مجامع انتقالی مخارج *** 

 3 1113 بانک  ***

 

 شوند:بدین صورت در دفاتر ثبت می مستهلک و روزانهبه صورت آنگاه، مخارج تاسیس و برگزاری مجامع 

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار

 5113 هزینه تاسیس *** 

1/1/2*13 

1 

 2 5213 هزینه برگزاری مجامع *** 

 3 1813 مخارج انتقالی تاسیس  ***

 4 1823 برگزاری مجامع  مخارج انتقالی  ***

های ( به عنوان مخارج انتقالی به دوره1823و 1813های مخارج انتقالی تاسیس و برگزاری مجامع)مانده حساب

 شود.افشا می 13آتی در ترازنامه گزارش شده و جزئیات در یادداشت شماره 

 ها بخش دوم: بستن حساب

رویدادهای صندوق به صورت روزانه و محاسبه سود یا زیان ناشی از عملکرد صندوق نتیجه  پس از ثبت کلیه

گذاری( از طریق خالصه حساب سود و زیان افزوده یا کاسته های صندوق)واحدهای سرمایهحاصل بر خالص دارایی

 شود:های زیر منعکس میشود. بدین منظور در پایان روز در دفاتر صندوق ثبتمی

 هاحساب درآمدها و هزینهبستن  -1

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار

  ها )به تفکیک ( درآمد *** 

1/1/2*13 

1 

 2  ها )به تفکیک ( هزینه  ***

 3 5713  17خالصه حساب سود و زیان  ***
 

 بستن حسابهای مربوط به خالص داراییها  -2

 ردیف تاریخ کدمعین شرح سند  بدهکار بستانکار

 1 13*1/1/2 5713 خالصه حساب سود و زیان *** 

                                                 
 تانکار شده است.این حساب با فرض وجود سود بس  17
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 2 3213 18تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی *** 

 3 3223 19تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی  ***

 4 3233 20تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش  ***

 5 3123 تغییرات ارزش ناشی از عملکرد  ***

تعدیالت ارزشگذاری »های که صندوق تعدیالت دیگری نداشته باشد، مجموع ماندۀ حساب: در صورتی1توضیح 

ر د« تعدیالت»تحت سرفصل « صدور/ابطال واحدهای عادی و تعدیالت ارزشیابی داراییها به خالص ارزش فروش

 گردد.منعکس می« هاصورت گردش خالص دارایی»

جمع ماندۀ این حساب با یک حساب دائمی است که حاصل« ارزش ناشی از عملکردتغییرات »: حساب 2توضیح 

 خواهد بود.« خالص داراییها»در هر مقطع زمانی، معادل « گذاریواحدهای سرمایه»مانده حساب 

                                                 
التفاوت قیمت صدور با ارزش مبنا گذاری به ارزش مبنا )حاصلضرب تعداد واحدهای صادر شده در ارزش مبنا( ثبت شده و مابهواحدهای سرمایه 18

، همبنا بودارزشاز اینکه قیمت صدور واحدها بیششود. در ثبت فوق با فرضمیشناسایی« عادیتعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای»عنوان تحت

 است.این حساب بدهکار شده
اینکه شود. در ثبت فوق با فرضشناسایی می« تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی»التفاوت قیمت ابطال با ارزش مبنا تحت عنوان مابه 19

 است.از ارزش مبنا بوده، این حساب بستانکار شدهقیمت ابطال واحدها بیش
باشد که برای محاسبۀ خالص ارزش فروش از ارزش در ثبت فوق، معادل مجموع کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام میشده  منظور مبلغ 20

 شود.بازار سهم کسر می
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 های کل و معین تفکیک حسابها بهبخش سوم: نمونۀ کدینگ حساب

 کد

 کل حساب
 حساب کل

 کد 

 معین حساب
 ی معینهاحساب

 بانک  1113 بانک ونقد  11

 های دریافتنی تجاریحساب 12

 بانکی سپرده نیسود دریافت 1213

 بانکی هگواهی سپرد نیسود دریافت 1223

 غیر بورسیسود اوراق مشارکت دریافتنی  1233

 بورسیسود اوراق مشارکت دریافتنی  1243

 رهنیسود اوراق مشارکت دریافتنی  1253

 تنیدریاف اجارهسود اوراق  1233

 تنیدریاف سهامسود  1273

 جاری کارگزاران 2113
 جاری کارگزاری الف 1313

 جاری کارگزاری ب 1323

14 
 

 های دریافتنیسایرحساب

 گذارانهای دریافتنی از سرمایهحساب 1413

 چکهای در جریان وصول 1423

 های دریافتنیسایر حساب 1433

15 
 

 بانکی و گذاری در سپردهسرمایه

 سپرده بانکیگواهی

 یسپرده بانک 1513

 بانکیگواهی سپرده  1523

13 
گذاری در سایر اوراق سرمایه

 بهادار با درآمد ثابت

 اوراق مشارکت غیر بورسی 1313

 اوراق مشارکت بورسی 1323

 اوراق مشارکت رهنی 1333

 اوراق اجاره 1343

 حساب ارزشیابی در اوراق مشارکت بورسی 1353

                                                 
این حساب منعکس کننده معامالت فی مابین صندوق سرمایه گذاری با کارگزاران است. مانده این حساب ممکن است در برخی مواقع بدهکار  21

مواقع دیگر بستانکار باشد. مانده بدهکار معرف حسابهای دریافتنی از کارگزاران و مانده بستانکار نشان دهنده حساب های پرداختنی به و در 

 کارگزاران است.
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 کد

 کل حساب
 حساب کل

 کد 

 معین حساب
 ی معینهاحساب

17 
گذاری در سهام و حق سرمایه

 تقدم شرکتهای بورسی

 گذاری در سهام سرمایه 1713

 حساب ارزشیابی در سهام 1723

  حق تقدم خرید سهام 1733

 حساب ارزشیابی در حق تقدم خرید سهام 1743

 های آتیمخارج انتقالی به دوره 18
 تاسیس مخارج 1813

 مخارج برگزاری مجامع 1823

 خرید اقساطی سهام 2113 های پرداختنی تجاریحساب 21

 گذارانبدهی به سرمایه 22

 ممتازگذاریسرمایهصدور واحدهایبدهی بابت درخواست 2213

 گذاری عادیبدهی بابت درخواست صدور واحدهای سرمایه 2223

 صادر شدهبدهی بابت تتمه واحدهای  2233

 بدهی بابت واحدهای ابطال شده 2243

 گذاران ممتازبدهی بابت سود پرداختنی به سرمایه 2253

 گذاران عادیبدهی بابت سود پرداختنی به سرمایه 2233

 پرداختنی به ارکان صندوق 23

 ی به مدیرپرداختن 2313

 پرداختنی به متولی 2323

 پرداختنی به ضامن 2333

 پرداختنی به حسابرس 2343

 پرداختی به مدیر)مدیرثبت( بابت صدور و ابطال 2353

 ارکان ذخیره هزینه 24

 ذخیره کارمزد مدیر 2413

 ذخیره کارمزد متولی 2423

 ذخیره کارمزد ضامن 2433

 ذخیره حق الزحمه حسابرس 2443
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 کد

 کل حساب
 حساب کل

 کد 

 معین حساب
 ی معینهاحساب

 سایر حسابهای پرداختنی 25

 بهادار بی نام ذخیره نگهداری اوراق 2513

 ذخیره کارمزد تصفیه 2523

 وجوه واریزی نامشخص 2533

 مالیاتهای تکلیفی مکسوره مدیر)ضامن/ حسابرس/ متولی( 2543

 ذخیره برگشت سود گواهی بانکی  2553

 ذخیره تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی 2533

 ذخیره حساب تنزیل سود دریافتنی سهام 2573

 دریافتیتسهیالت مالی 23
 تسهیالت مالی دریافتی 2313

 هاخالص دارایی 31
 گذاریواحدهای سرمایه 3113

 تغییرات ارزش ناشی از عملکرد 3123

 تعدیالت   32

 تعدیالت ارزشگذاری صدور واحدهای عادی 3213

 تعدیالت ارزشگذاری ابطال واحدهای عادی 3223

 داراییها به خالص ارزش فروشتعدیالت ارزشیابی  3233

 سود )زیان( فروش اوراق بهادار 41

 سود فروش سهام بورسی 4113

 زیان فروش سهام بورسی 4123

 سود فروش حق تقدم سهام 4133

 زیان فروش حق تقدم سهام  4143

 سود فروش اوراق مشارکت بورسی 4153
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 کد

 کل حساب
 حساب کل

 کد 

 معین حساب
 ی معینهاحساب

 زیان فروش اوراق مشارکت بورسی 4133

 درآمد سود سهام الف  4213 درآمد سود سهام 42

 درآمد سود سهام ب 4223

43 

 

گذاری و سرمایه سود سپرده

 گواهی سپرده بانکی

 سود گواهی سپرده بانکی 4313

 سود سپرده بانکی 4323

 سود اوراق بهادار با درآمد ثابت 44

 سود اوراق مشارکت غیر بورسی 4413

 بورسی سود اوراق مشارکت 4423

 سود اوراق مشارکت رهنی 4433

 سود اوراق اجاره 4443

45 
درآمد )هزینه( ناشی از تغییر 

 ها گذاریارزش سرمایه

 یسهام بورس 4513

 حق تقدم خرید سهام 4523

 اوراق مشارکت بورسی 4533

 سایر درآمدها 47
 سایر درآمدها 4713

 درآمد برگشت سود گواهی بانکی 4723

53 

 

 های کارمزد ارکانهزینه

 

 کارمزد مدیر 5313

 کارمزد متولی 5323

 کارمزد ضامن 5333

 حق الزحمه حسابرس 5343

 هزینه تاسیس 5113 هزینه تاسیس 51
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 کد

 کل حساب
 حساب کل

 کد 

 معین حساب
 ی معینهاحساب

 هزینه برگزاری مجامع 5213 هزینه برگزاری مجامع 52

 

53 

 

 هاسایر هزینه

 هزینه تصفیه 5313

 ناماوراق بهادار بیهزینه نگهداری  5323

 هزینه دعاوی حقوقی 5333

 هاحق پذیرش و عضویت در کانون 5343

 هزینه تنزیل سود دریافتنی سپرده بانکی 5353

 حساب تنزیل سود دریافتنی سهام 5333

 هزینه برگشت سود گواهی بانکی  5373

 هزینه برگشت سپرده بانکی  5383

 معامالتهزینه کارمزد  54

 هزینه کارمزد فروش سهام 5413

 هزینه کارمزد فروش اوراق مشارکت غیر بورسی 5423

 هزینه کارمزد فروش اوراق مشارکت بورسی 5433

 هزینه تسهیالت بانکی 5513 های مالیهزینه 55

 هزینه مالیات معامالت 53
 هزینه مالیات فروش سهام 5313

 تقدم سهامهزینه مالیات فروش حق  5323

 خالصه حساب سود و زیان 5713 خالصه حساب سود و زیان  57
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 های مالیصورت :بخش چهارم

 

 پیشگفتار

 
وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. صورتهای مالی اساسی به عنوان یکی ازمهمترین 

 گردد.ارائه اطالعات مالی به بازارتلقی می هایابزار

( در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، با هدف 1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب آذر 

ساماندهی حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطالعات مالی در 

راتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطالعات گذاران، وظائف و اختیاگیریهای سرمایهتصمیم

 توسط اشخاص تحت نظارت به شرح ذیل مشخص نموده است:

، "بازارگردانان"، "گرانمعامله"، "کارگزاران"، "ناشران اوراق بهادار"، "هابورس"موظف است  "سازمان". 41ماده"

های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براساس استانداردهای حسابداری و ل، و کلیه تشک"گذاریمشاوران سرمایه"

 "حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع خود را انتشار دهند.

دهی . ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش42ماده"

 "شود، تهیه نماید.ابالغ می "سازمان"های اجرایی که توسط ورالعملها و دستنامهمالی، آئین

های گذاری مشترک در بازار سرمایه کشور و نبود استاندارد مشخص برای ارائه صورتبا توجه به نوپا بودن صندوقهای سرمایه

د و به منظور تأمین نیازهای مالی این صندوقها، سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب وظائف و اختیارات قانونی خو

گذاری مشترک را در دستور کار خود قرار های مالی نمونه برای صندوقهای سرمایهگذاران، تدوین صورتاطالعاتی سرمایه

 داده است.

گذاری مشترک است که پس از بررسی صورتهای مالی های مالی نمونه صندوقهای سرمایهمجموعه حاضر، صورت 

ذاری در سایر کشورها و تطبیق آنها با استانداردهای حسابداری در ایران، و با در نظر گرفتن ضوابط حاکم گصندوقهای سرمایه
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. در این ها تهیه گردیده استگذاری مشترک در ایران بویژه اساسنامه و امیدنامه این صندوقبر فعالیتهای صندوقهای سرمایه

های مختلف از گذاران جهت انجام ارزیابیات الزم برای سرمایههای مالی حاوی اطالعمجموعه سعی شده است که صورت

 گذاری مشترک باشد.عملکرد صندوق سرمایه

های مالی نمونه حاضر، به افشای مناسب و کافی اطالعات تحت شرایط عمومی و کلی تاکید گردیده و از در تهیه صورت

از این رو در موارد با اهمیت، اطالعات مرتبط با شرایط پرداختن به اطالعات مرتبط با شرایط خاص، خودداری شده است. 

ترک گذاری مشخاص نیز باید حسب مورد و ضرورت طبق استانداردهای حسابداری و اساسنامه و امیدنامه صندوقهای سرمایه

 به طور جداگانه در گزارشهای مالی افشا گردد.

های مالی حاضر محسوب شده و در شرایط مقتضی به صورتمواردی که در کادر مستطیل شکل ارایه شده جزء الزامات 

 های مالی بایستی رعایت گردد.هنگام تهیه صورت

در پایان، از اعضای کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس 

 شود.اند، تشکر میای مالی نقش داشتههو اوراق بهادار و سایر افرادی که در تهیه این صورت
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

 های مالیصورت

 13×2اسفند ماه  29برای سال مالی منتهی به تاریخ 

 
 گذاری مشترک .......صندوق سرمایه مجمع عمومی

 با سالم؛

به سال مالی منتهی به تاریخ  گذاری مشترک .... مربوطهای مالی صندوق سرمایهبه پیوست صورت

که در اجرای مفاد بند ... ماده ... اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطالعات موجود در  13×22/12/2

 گردد.خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می

 شماره صفحه 

 38 هاصورت خالص دارایی 

 32 ها صورت سود و زیان و  گردش خالص دارایی 

 های توضیحی:یادداشت 

 الف. اطالعات کلی صندوق 

 ب. مبنای تهیه صورت های مالی

 های حسابداریپ. خالصه اهم رویه

 اطالعات مالیسایر های مالی و های مربوط به اقالم مندرج در صورتت. یادداشت

 
43 
42 
42 

44-34 

 

با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و این صورت

ک گذاری مشترگذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایههای سرمایهبهادار در رابطه با صندوق

، های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق... بر این باور است که این صورت

های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت رنده همه اطالعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیتدر برگی

های باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورتبینی نموده میتوان پیشمعقول در موقعیت کنونی می

 اند.مالی افشاء گردیده

 به تائید ارکان زیر در صندوق رسیده است. 13×3های مالی حاضر در تاریخ ..../..../ صورت

 با سپاس

 امضاء               نماینده                 شخص حقوقی                        ارکان صندوق      

 ................ ........... ........... مدیر صندوق
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 ................ ........... ........... متولی صندوق

 گذاری مشترک نمونهندوق سرمایهص

 ها صورت خالص دارایی

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 )تجدید ارائه شده(

2×92/29/9  یادداشت  
3 

 92/29/2×2
3 

 ریال  ریال    

       :هادارایی

 .............  .............  5  گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه
 .............  .............  3  گذاری در سپرده وگواهی سپرده بانکی سرمایه

 .............  .............  7 ابالحسگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیسرمایه 
 .............  .............  8  حسابهای دریافتنی 

 .............  .............  2  جاری کارگزاران
 .............  .............  13  ها سایر دارایی

 .............  .............  11  موجودی نقد

 .............  .............    ها جمع دارایی

       هابدهی

 .............  .............  12  های پرداختنیحساب
 .............  .............  13  پرداختنی به ارکان صندوق

 .............  .............  14  گذارانپرداختنی به سرمایه
 .............  .............  15  تسهیالت مالی دریافتی

 .............  .............  13  های پرداختنی و ذخایرسایر حساب

 .............  .............    هاجمع بدهی

 .............  .............  17   هاخالص دارایی

 .............  .............    گذاریهای هر واحد سرمایهخالص دارایی
 

 

 

 

 

 
های مالی ناپذیر صورتیادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی

 .باشدمی
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

 ها صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

     یادداشت 23×9سال  23×2سال  

 درآمدها :     ) ریال(  ) ریال( 

  سود )زیان( فروش اوراق بهادار 18 ..........  .......... 

 نیافته نگهداری اوراق بهادارسود )زیان( تحقق  12 ..........  .......... 

 سهامسود  23 ..........  .......... 

 الحساب سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی 21 ..........  .......... 

 سایر درآمدها 22 ..........  .......... 

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

 : هاهزینه        

 هزینه کارمزد ارکان     23 )..........(  )..........( 

 هاسایر هزینه    24 )..........(  )..........( 

 ای مالی هسود )زیان( قبل از هزینه     ..........  .......... 

  های مالیهزینه    25 )..........(  )..........( 

 سود )زیان( خالص     ..........  .......... 

  22گذاریبازده میانگین سرمایه    ..........  .......... 

 23 گذاری پایان سالبازده سرمایه     ..........  .......... 

 ها صورت گردش خالص دارایی

 23×2سال   23×9سال  یادداشت 

تعداد واحدهای    
 گذاریسرمایه

تعداد واحدهای   ریال 
 گذاریسرمایه

 ریال 

 ..........  ..........  ........  ..........   ( اول دورهگذاریواحدهای سرمایهها )داراییخالص 

 ..........  ..........  ........  ..........   گذاری صادر شده طی دورهواحدهای سرمایه

 ).......(  )..........(  ..(...)  )..........(   گذاری ابطال شده طی دورهواحدهای سرمایه

 ..........  --  ........  --   سود )زیان( خالص دوره

 ..........  --  ........  --  23 تعدیالت 

( پایان گذاریواحدهای سررررمایهها )خالص دارایی

 دوره

  
..........  ........ 

 
..........  .......... 

 

 

                                                 

 بازده میانگین سرمایهگذاری = 22
 سود خالص

میانگین موزون(لایر) وجوه استفاده شده
 

 بازده سرمایهگذاری پایان سال = 23
 تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود(زیان)خالص 

خالص  داراییهای پایان سال
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مالی اپذیر صورتهای نیادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی

 می باشد.

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 اطالعات کلی صندوق  -1

 تاریخچه فعالیت  -1-1

محسوب  مشترک ....... که صندوقی با سرمایه باز در اندازه کوچک/متوسط/بزرگ گذاریصندوق سرمایه

هدف از تشکیل  اوراق بهادار به ثبت رسیده است. و در تاریخ ........ تحت شماره ....... نزد سازمان بورس شود، می

با  .و مدیریت این سبد است ی مالیهاگذاران و تشکیل سبدی از داراییآوری سرمایه از سرمایهاین صندوق، جمع

نیل  گذاران گردد. برایبیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهشود توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تالش می

گذاری بر اساس } این قسمت با توجه به نوع اوراق بهاداری که صندوق سرمایه ......... صندوق در ،به این هدف

یت لنماید. مدت فعاگذاری میگذاری در آنها است، تکمیل شود.{ سرمایهنامه و اساسنامه خود مجاز به سرمایهامید

( اساسنامه، ..... سال است. مرکز اصلی صندوق در ................... واقع شده و صندوق دارای 5صندوق به موجب ماده )

 ...... شعبه است.

 

 اطالع رسانی  -2-1

اسرراسررنامه در تارنمای صررندوق به آدرس  54کلیه اطالعات مرتبط با فعالیت صررندوق ...... مطابق با ماده 

  www..............com  است. درج گردیده 

 
 
 
 

http://www..............com/
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 گذاری ارکان صندوق سرمایه-2

شترک  سرمایه گذاری م صندوق نامیده میصندوق  شده ...... که از این به بعد  شکیل  شود از ارکان زیر ت

 است:

سرمایهصندوق  مجمع شکیل می، از اجتماع دارندگان واحدهای  شود. دارندگان واحدهای گذاری ممتاز ت

رأی  درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق 5گذاری ممتاز به شرطی که حداقل سرمایه

 اندگذاری ممتازی که دارای حق رأی بودهدر مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سررررمایه

 شامل اشخاص زیر است:

 نام دارندگان واحدهای ممتاز ردیف
تعداد واحدهای 

 ممتاز تحت تملک

درصد 

واحدهای 

 تحت تملک

    

    

    

   جمع

 

، شرکت ....................... است که در تاریخ .................... با شمارۀ ثبت ................... نزد مرجع ثبت مدیر صندوق

 است از................................... .شهرستان ................. به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت های شرکت

های .. است که در تاریخ ................ به شماره ثبت ................ نزد مرجع ثبت شرکتشرکت......... متولی صندوق،

 شهرستان ............ به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از .......................... .

شماره ثبت ............. نزد مرجع ثبت ، شرکت/ بانک ......... است که در تاریخ ..................... به ضامن صندوق

 های شهرستان ............ به ثبت رسیده است. نشانی ضامن عبارتست از ........................................... .شرکت
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2ند ماه اسف 29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

موسسه حسابرسی ................. است که در تاریخ ..................... به شماره ثبت ............. نزد مرجع  حسابرس صندوق،

 های شهرستان ............ به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از ........................................... .ثبت شرکت

های شهرستان ........ به شرکت ........... است که در تاریخ ........ به شماره ثبت ......... نزد مرجع ثبت شرکت مدیر ثبت، 

 ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از .................................... .

 

  های مالیمبنای تهیه صورت-3

 تهیه شده است.در پایان دوره/سال مالی های جاری بر مبنای ارزش اساساًهای مالی صندوق صورت

 های حسابداری خالصه اهم رویه -4

 هاگذاریسرمایه -1-4

به بهای تمام شده ثبت  تحصیلدر هنگام  گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادارسرمایه

اوراق خرید و فروش ن قیمت یتعینحوۀ  "دستورالعمل ارزش فروش طبقخالص بعدی به  هایگیریاندازه و در

گیری اندازههیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار  33/11/1383مصوب  "گذاریهای سرمایهدر صندوقبهادار 

 شود.می

های گذاری در سهام شرکت: سرمایههای بورسی یا فرابورسیشرکت گذاری در سهامسرمایه -1-1-4

شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش به خالص ارزش فروش منعکس می بورسی یا فرابورسی

 بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معامالت و مالیات فروش سهام؛ 
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46 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

ر مدی "گذاریهای سرمایهدر صندوقاوراق بهادار خرید و فروش ن قیمت یتعینحوۀ "دستورالعملباتوجه به  

تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر صندوق می

 ا مبنای محاسبۀ خالص ارزش فروش قرار دهد.درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده ر 23

خالص ارزش فروش  گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:سرمایه -2-1-4

 گردد.اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می

 :غیر بورسی یا غیر فرابورسیگذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی سرمایه -3-1-4

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق سازوکار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین 

 شود.می

 ها :گذاریدرآمد حاصل از سرمایه -2-4

ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان درآمد حاصل از سود سهام شرکتسود سهام:  -1-2-4

گذاری به سود سهام متعلق به صندوق سرمایه شود. همچنینپذیر شناسایی میهای سرمایهم شرکتسها

گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و ها منعکس میارزش فعلی محاسبه و در حساب

پذیر و رمایهدریافت نشده، مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت س

 5ماه، با استفاده از نرخ سود علی الحساب ساالنه آخرین اوراق مشارکت دولتی به عالوه  8حداکثر ظرف 

شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها تنزیل می درصد

 شود. منظور می
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهمراه صورتهای یادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

شده اوراق بهادار  سود تضمینالحساب: سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی -2-2-4 

صل نده اهای سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به ماالحساب، سپرده و گواهیبا درآمد ثابت یا علی

شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه گذاری شناسایی میسرمایه

گردد. مبلغ محاسبه شدۀ سود اوراق بهادار با درآمد الحساب محاسبه میدر حساب سپرده و نرخ سود علی

از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن  های سپرده بانکی با استفادهالحساب، سپرده و گواهیثابت یا علی

س گذاری منعکهای صندوق سرمایهمانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حسابمدت باقی

 شود.می

 

 محاسبۀ کارمزد ارکان و تصفیه -3-4

ها ثبت گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حسابارکان و تصفیه صندوق سرمایهکارمزد 

 شود:می

 

 

 بدهی به ارکان صندوق   -4-4

د درص .....ماه یک بار تا سقف  ....کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ..... اساسنامه، ماده  ...با توجه به تبصره  

 شود.ها منعکس میمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساباست. باقی قابل پرداخت

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 3یادداشت: در این بخش کارمزد ارکان و تصفیه مطابق امیدنامه درج شود 
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 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 مخارج تأمین مالی -5-4

ها ، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج سود و کارمزد تسهیالت دریافتی از بانک

 شود.گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی میتأمین مالی را در بر می

 تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال -6-4

شود. د میگذاری ایجااین تعدیالت به دلیل تفاوت در نحوه محاسبۀ قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه

گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید برای محاسبۀ قیمت صدور واحدهای سرمایه

گذاری کارمزد معامالت شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایههای مالی اضافه میدارایی

گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره کسر می گذاریهای مالی صندوق سرمایهو مالیات از قیمت فروش دارایی

گذاری های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایهارزش روز دارایی ..... ماده ....... اساسنامه صندوق

شود؛ لذا تفاوت قیمت گیری و ارائه میهای صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازهاست، به دلیل آنکه دارایی

 شود.گذاری تحت عنوان تعدیالت ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس میواحدهای سرمایه صدور و ابطال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش
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 گذاری در سهام و حق تقدم سرمایه-5

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

 به شرح زیر است:

92/29/2×23  92/29/9×23 

 کل به درصد
  هادارایی

 خالص ارزش 
  فروش

بهای تمام 
  شده

 به درصد
 کل

 هادارایی 
 

 خالص ارزش 
  فروش

بهای 
  تمام شده

 صنعت

  ریال ریال  ریال ریال 

 های غیر فلزیکانی   .....  .....  .....  .....  .....  .....

 استخراج معادن  .....  .....  .....  .....  ..…  .....

 اساسیفلزات   .....  .....  .....  .....  .....  .....

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

..... 
 

.....  ................ 

 جمع  ..... ..... ..... ..... ..... .....

 

 هایی که ارزش آنها در تاریخ ترازنامه تعدیل شده به شرح زیراست:سهام شرکت -2-5

92/29/9×21  

دلیل 
 تعدیل

 

 خالص ارزش 
تعدیل  فروش

 شده

 
قیمت تعدیل 
 شده هر سهم 

 
 

 درصد 
 تعدیل

 

ارزش 
 تابلو

 هر سهم  

 
شرکت نام 

 سرمایه پذیر

   ریال    ریال  ریال  
 شرکت ....  ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 شرکت ....  ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 شرکت ....  ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

  …..         

 یادداشت: افشاء دالیل تعدیل قیمت هر سهم به اندازه کافی در این قسمت انجام گردد.

 

 گذاری مشترک نمونهسرمایهصندوق 

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش
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 بانکی گذاری در سپرده وگواهی سپردهسرمایه -6

  )ریال(23×92/29/2   )ریال(23×92/29/9  یادداشت 

 .....  .....  6-2 گذاری در سپرده بانکی سرمایه

 .....  .....  6-9 گذاری در گواهی سپرده بانکیسرمایه

   .....  ..... 

 

 بانکی به شرح زیر است: هایگذاری در سپردهسرمایه -1-3

92/29/2×23   92/29/9×23     

 مبلغ
 )ریال(

 

درصد از 
کل 
  هادارایی

 مبلغ
  )ریال(

نرخ 
 سود

  درصد

 تاریخ 
  سررسید

تاریخ 
 گذاریسپرده

 
نوع 

   سپرده

 بانکی: هایسپرده         

 گذاری نزد بانک ...سپرده  ..…  ..…  ..…  ..…  ..…  ..… ..…

 گذاری نزد بانک ...سپرده  ..…  ..…  ..…  ..…  ..…  ..… ..…

….. …..  …..           

 

 بانکی به شرح زیر است: هایگذاری در گواهی سپردهسرمایه -2-3

  )ریال(23×92/29/2
 

  )ریال( 23×92/29/9

 خالص
 ارزش
 فروش

 

درصد از 
کل 
 هادارایی

 
 خالص
 ارزش
 فروش

 سود 
 متعلقه

 
 مبلغ
 اسمی

  نرخ سود 
 تاریخ 

 سررسید

 

 

 :گواهی سپرده بانکی ..…  ..…  ..…  .....  .....  ..… ..…
 گواهی سپرده ... ..…  ..…  ..…  .....  .....  ..… ..…
 گواهی سپرده ... ..…  ..…  ..…  .....  .....  ..… ..…

…..     )......(       
 ذخیره برگشت سود

 *بانکیگواهی سپرده

 جمع     ..…  .....  .....  ..… ..…

که گواهی سپرده بانکی ها منعکس می گردد *ذخیره برگشت سود گواهی سپرده بانکی در صورتی در حساب

 شود.زودتر از سررسید فروخته 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت
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 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 الحسابگذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیسرمایه -1

 شرح زیراست:گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به سرمایه

 )ریال(23×92/29/2  )ریال(23×92/29/9  یادداشت 

اوراق مشارکت غیر بورسی و 
 غیرفرابورسی

2-7  .....  
..... 

 .....  .....  7-9 اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

 .....  .....  7-1 اوراق مشارکت رهنی

 .....  .....  7-4 اوراق اجاره

   .....  ..... 

 به شرح زیر است:اوراق مشارکت غیر بورسی و غیرفرابورسی  سرمایه گذاری در -1-1

  )ریال(23×92/29/9  ریال23×92/29/2

 خالص
 ارزش
 فروش

 

خالص درصد
 ارزش فروش

به کل 
 هادارایی

 
خالص 
ارزش 

 روشف
 

 سود
 متعلقه

 
 ارزش
 اسمی

 

نرخ 
 سود

 
 تاریخ 

 سررسید
   

 بانکی: اوراق مشارکت            

 بانک مرکزی    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
 بانک ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
…..  …..  ….. 

 
 جمع       ..…  ..…

 های دولتی:اوراق مشارکت طرح            
…..  …..  ….. 

 
 طرح تملک ...    ..…  ..… ..…  ..…

 عمرانی ....طرح     ..…  ..… ..…  ..… ..…  ..…  ..…
 وزارت نیرو    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
 شهرداری    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 جمع       ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 اوراق مشارکت شرکتی:             
 شرکت ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
 شرکت ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…
…..  …..  …..  

 
 جمع       ..…  ..…

…..  …..  ….. …..  …..        

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه
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  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به
 

 اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی به تفکیک به شرح زیر است:گذاری در سرمایه -2-1
 

92/29/2×23 

 )ریال(
 

92/29/9×23 

 )ریال( 
 

 خالص

 ارزش

 فروش

 

 خالص درصد

 ارزش

 فروش

به کل 

 هادارایی

 

 خالص 

 ارزش 

  فروش

 سود

 متعلقه
 

 ارزش

 اسمی

 

نرخ 

 سود
 

 تاریخ 

 سررسید
    

              
 اوراق مشارکت

 بانکی:

 بانک مرکزی    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 بانک ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

…..  …..  ….. 

 

 جمع       ..…  ..…

            
های اوراق مشارکت طرح

 دولتی:

…..  …..  ….. 
 

 طرح تملک ...    ..…  ..… ..…  ..…

 عمرانی ....طرح     ..…  ..… ..…  ..… ..…  ..…  ..…

 وزارت نیرو    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 شهرداری    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 جمع       ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 اوراق مشارکت شرکتی:             

 شرکت ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 شرکت ....    ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

…..  …..  …..  

 

 جمع       ..…  ..…

 جمع کل       ..…  ..… ..…  ..…  ..…

 

 

 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه
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 گذاری مشترکسرمایه

 

 

53 

 

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 رهنی به تفکیک ناشر به شرح زیر است:اوراق مشارکت  -3-7

 
92/29/2×23 

 )ریال(
 

92/29/9×23 

 )ریال( 
 

خالص ارزش 

 فروش

 

 

 خالصدرصد

 فروشارزش

به کل 

 هادارایی

 
 خالص ارزش 

 فروش
 

 سود

 متعلقه

 

 

 مبلغ

 اسمی

 

نرخ 

 سود
 

 تاریخ 

 سررسید

 

  

             
رهنی  اوراق

 ها:بانک

 بانک ....  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 بانک....  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 جمع     ......  ..…  ..…  ..…  ..…

 

 

 

 

 به تفکیک ناشر به شرح زیر است: اوراق اجاره -4-7
 

92/29/2×23 

 )ریال(
 

92/29/9×23 
 )ریال( 

 

خالص ارزش 

 فروش
 

درصدبه 

کل 

 هادارایی

 
 ارزش خالص

 فروش
 

 سود

 متعلقه

 

 
 اسمی مبلغ

 

  نرخ

 سود
 

 تاریخ

 سررسید

 

 

 

  

 یااجاره اوراق             

 )نام ناشر(  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

 )نام ناشر(  ..…  ..… ..…  ..…  ..…  ..…  ..…

…..  …..  …..  …..  ......     
 جمع

 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش
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  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 های دریافتنی حساب -3

 های دریافتنی تجاری به تفکیک به شرح زیراست:حساب

  92/29/9×23   92/29/2×23  

 
 

 تنزیل

 نشده 

نرخ  

 تنزیل

 تنزیل 

 شده 

 تنزیل 

 شده 

 ریال  ریال  درصد  ریال  :های دریافتنی حساب

 .....  .....  .....  .....  سود سهام دریافتنی

 .....  .....  .....  .....  های بانکیسود دریافتنی سپرده

 .....  .....    .....  جمع

 

 ی کارگزارانجار -9

 

 جاری کارگزاران به تفکیک هر کارگزار به شرح زیر است:

  92/29/9×23  

  نام شرکت کارگزاری

مانده 

ابتدای 

 دوره
 

گردش 

 بدهکار
 

گردش 

 بستانکار
 

مانده 

 پایان دوره
 

  ریال  ریال  ریال  ریال  

  .....  .....  .....  .....  شرکت کارگزاری ............................

  .....  .....  .....  .....  شرکت کارگزاری ............................

  .....  .....  .....  .....  شرکت کارگزاری ............................

  .....  .....  .....  .....  جمع

 

 عنوان بدهی در ترازنامه منعکس شود.باشد، دراین صورت باید بهیادداشت: چنانچه در تاریخ ترازنامه مانده این حساب بستانکار 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه
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 گذاری مشترکسرمایه
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  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به
 

 هاسایر دارایی -11

باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک می ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامعسایر دارایی

طی دوره شود. بر اساس ماده .... اساسنامه مخارج تأسیس های آتی منتقل مینشده و به عنوان دارایی به سال

مع نیز امج و مخارج برگزاری سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده 5فعالیت صندوق یا ظرف 

سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق های صندوق پرداخت و ظرف مدت یکپس از تشکیل مجمع از محل دارایی

در این صندوق مدت زمان استهالک مخارج تأسیس ...... شود. هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می

 باشد.سال و مخارج برگزاری مجامع .... ماه / سال می

 92/29/9×23 

  

مانده در 

 ابتدای سال

 

 

 مخارج اضافه شده 

 طی سال

 

 

 استهالک 

 سال مالی 

 

 

 مانده در

 پایان سال مالی 

 ریال  ریال  ریال  ریال  

 .....  ).....(  __  .....  مخارج تأسیس
 .....  ).....(  .....  .....  برگزاری مجامع  مخارج

 .....  ).....(  .....  .....  جمع

 

 موجودی نقد -11

 موجودی نقد صندوق درتاریخ ترازنامه به شرح زیر است:

 )ریال(23×92/29/2  )ریال(23×92/29/9  
 ...............  ...............  حساب جاری بانک ......

 ...............  ...............  حساب پشتیبان .......

 ...............  ...............  جمع

 

 



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 های پرداختنی حساب -12

باشد که درتاریخ ترازنامه به شرح زیر های پرداختنی صندوق از جمله بابت خرید اقساطی سهام میحساب

 است:

  نام شرکت
تاریخ 

 خرید
 

 مبلغ

 خرید
 

تعداد 

 اقساط
 

تعداد 

 اقساط

پرداخت 

 نشده

 
92/29/9×2

3 
 )ریال(

 
92/29/2×2

3 
 )ریال(

 .................  .................  ...............  .................  ................  ................  شرکت الف

 .................  .................  ...............  .................  ................  ................  شرکت ب

          .................  ................. 

 ).................(  )................(          های آتیسود و کارمزد سال

 .................  .................          جمع
 

 تاریخ ترازنامه سهام زیر در وثیقه بوده اند:در  -1-12

 

 

  نام شرکت

سهام وثیقه 

شده نزد 

  شرکت

تعداد 

  سهام

92/29/9×23  92/29/2×23 

 مبلغ سهام وثیقه شده

 ریال  ریال      

 .................  .................  ...........  .................  شرکت الف

 .................  .................  .............  .................  شرکت ب

      .................  ................. 

یادداشت: در صورتیکه صندوق، عالوه بر حسابهای پرداختنی، دارای اسناد پرداختنی نیز باشد، ضروریست ضمن 

 اصالح سرفصل مربوطه افشای کافی در این خصوص صورت گیرد. 
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 بدهی به ارکان صندوق -13

 بدهی به ارکان صندوق در تاریخ ترازنامه  به شرح زیر است:

  92/29/9×23   92/29/2×23  

 ریال  ریال  

 .....  .....  مدیر صندوق

 .....  .....  ضامن 

 .....  .....  متولی

 .....  .....  حسابرس

 .....  .....  مدیر ثبت

 .....  .....  جمع

 

 گذاران بدهی به سرمایه -14

 گذاران متشکل از اقالم زیر است :بدهی به سرمایه

92/29/2×23   92/29/9×23 

 ریال

 

 ریال

 

 

 بابت واحدهای ابطال شده ..... .....

 بابت تتمه واحدهای صادر شده ..... .....

 بابت درخواست صدور ..... .....

 گذارانپرداختنی به سرمایهسود  ..... .....

 جمع ..... .....
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 گذاری مشترکسرمایه

 

 

58 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

  تسهیالت مالی دریافتی -15

ه خالص........ ریال تسهیالت کوتاه مدت یکساله دریافت نموده است. مالی مورد گزارش مبلغ صندوق طی سال 

 به شرح زیر است: کنندگان تسهیالت و نوع وثیقهبه تفکیک اعطاء تسهیالت دریافتی وضعیت

 کننده تسهیالتبه تفکیک اعطاء -الف

            92/29/9×21  92/29/2×
21 

  

نرخ 

تسهیال

 ت

 

تاریخ 

اخذ 

 تسهیالت

  سررسید 
مبلغ 

 دریافتی
 

اقساط 

پرداخت 

 شده

  مانده 

درصد تسهیالت 

به خالص ارزش 

 هادارایی

 مانده 

 ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  بانک......

 ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  ........  بانک......

        ........  ........  ........  ........  ........ 

 )........(  -  )........(  -  -       های آتیسود و کارمزد سال

 ........  ........  ........  ........  ........        جمع

 

 به تفکیک نوع وثیقه  -ب

92/29/2×23   92/29/9×23    

   ریال  ریال

 در قبال سهام  .....  .....

 در قبال اوراق مشارکت   .....  .....

 در قبال سفته و چک   .....  .....

 تسهیالت بدون وثیقه   ……  ……

 جمع  ……  ……
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 گذاری مشترکسرمایه
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 های پرداختنی و ذخایرسایر حساب -16

 های پرداختنی و ذخایر در تاریخ ترازنامه به شرح زیراست:سایر حساب   

  92/29/9×23   92/29/2×23  

 ریال  ریال  

 ......  ......  ذخیره تصفیه 

 ......  ......  نام ذخیره نگهداری اوراق بهادار بی

 ......  ......  سایر

  ......  ...... 

 

 ها خالص دارایی -11

 گذاری عادی و ممتاز به شرح ذیل است:های سرمایهها در تاریخ ترازنامه به تفکیک واحدخالص دارایی

 92/29/9×23  92/29/2×23 

 ریال  تعداد  ریال  تعداد 

 ......  .....  ......  ..... گذاری عادی واحدهای سرمایه

 .......  .....  ......  ..... گذاری ممتازسرمایهواحدهای 

 ......  .....  ......  ..... جمع 

 
 
 
 
 
 



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش

 گذاری مشترکسرمایه
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 اوراق بهادار فروش)زیان(  سود -13

 بهادار به شرح زیر است:سود )زیان( اوراق 

 )ریال( 23×2  )ریال( 23×9  

سود )زیان( حاصل از فروش سهام شرکتهای 
 پذیرفته شده در بورس یا فرابورس 

 .....  ...... 

 ......  ......  سود )زیان( ناشی از فروش حق تقدم 

 ......  ......  سود )زیان( ناشی از فروش اوراق مشارکت

  ......  ...... 

 

 شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورسحاصل از فروش سهام )زیان(  سود -1-1-13

 9×23   2×23  

  
  تعداد

بهای 

 فروش
 

ارزش 

 دفتری
  مالیات  کارمزد 

سود )زیان( 

 فروش
 

سود )زیان( 

 فروش

 ریال  ریال  ریال  ریال  ریال  ریال    

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  سهام شرکت .....

 ......  .....  )......(  )......(  ()......  ......  ......  سهام شرکت .....

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  جمع

 

 

 



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش

 گذاری مشترکسرمایه
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

  سود )زیان( ناشی از فروش حق تقدم -2-1-13
9×23  2×23  

 
  تعداد 

بهای 

 فروش

 

 

ارزش 

 دفتری
  مالیات  کارمزد 

سود 

 )زیان(
 سود )زیان( 

 ریال  ریال  ریال  ریال  ریال  ریال    

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  حق تقدم سهام شرکت .....

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  حق تقدم سهام شرکت .....

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......    جمع

 

  مشارکتفروش اوراق سود )زیان( ناشی از  -3-1-13

 9×23   2×23  

  تعداد  
 بهای

 فروش

 

 

ارزش 

 دفتری
  کارمزد 

سود 

 )زیان(

 فروش

 
 سود )زیان(

 فروش

 ریال  ریال  ریال  ریال  ریال    

 .....  ....  ()....  ()......  ....  ....  مشارکت  شرکت ....اوراق 

 .....  ....  ()....  ()......  ....  ....  اوراق مشارکت بانک ....

  ....  ....  ......()  ....()  ....  ..... 
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 سود)زیان( تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  -19

 9×23   2×23  

  تعداد  

ارزش بازار 

یا قیمت 

 تعدیل شده
 

ارزش 

 دفتری
  مالیات  کارمزد 

سود )زیان( 

تحقق نیافته 

 نگهداری
 

سود )زیان( 

 فروش

 ریال  ریال  ریال  ریال  ریال  ریال    

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  سهام شرکت .....

 ......  .....  )......(  )......(  ()......  ......  ......  سهام شرکت .....

 ......  ......  )......(  )......(  ()......  ......  ......  جمع

 

 ود سهام س -21

 9×23 

 

2×23 

نام 

  شرکت

سال 

  مالی

تاریخ 

تشکیل 

  مجمع

تعداد 

سهام 

متعلقه در 

زمان 

 مجمع

 

سود متعلق 

به هر 

  سهم

جمع درآمد 

  سود سهام

هزینه 

  تنزیل

 

خالص 

 درآمد

 سود سهام

خالص درآمد 

 سهام سود

 ریال ریال ریال      
 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ...... شرکت ........

 ......  ......  )......(  ......  ......  ......  ......  ...... شرکت ........

...... )......( ...... ...... 
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 گذاری مشترکسرمایه
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 الحساب اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علیود س -21

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنی به سود الحساب شامل سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی
 شود:شرح زیرتفکیک می

  9×23  2×23 

 ریال  ریال  

 ......  ...... 21-1 اوراق مشارکت سود 

 ......  ......  سود اوراق اجاره  

 ......  ......  سود اوراق رهنی

 ......  ...... 21-2 سپرده و گواهی سپرده بانکیسود 

 ......  ......  جمع

 اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق رهنیسود  -1-21
 )ریال(23×2     )ریال(23×9 

 
 تاریخ

 تاریخ  گذاریسرمایه
 سررسید

 
 

 مبلغ
نرخ   اسمی

هزینه  سود  سود
 تنزیل

 
خالص 
سود 
 اوراق

 سود 

                اوراق مشارکت :
 .......  .......  ....().. .......  .......  .......  .......  .......  رکت طرح .....اوراق مشا

 .......  .......  ....()... .......  .......  .......  .......  .......  اوراق مشارکت وزارت ....

 .......  .......  ).......( .......    .......      جمع 

                اوراق مشارکت رهنی:

 .......  .......  ).......( .......  .......  .......  .......  ....... ....اوراق مشارکت رهنی بانک 

 اوراق مشارکت رهنی بانک ....
.......  .......  .......  .......  ....... ).......( 

 
.......  ....... 

 .......  .......  ).......( .......    .......      جمع

                :اوراق اجاره

 .......  .......  ).......( .......  .......  .......  .......  .......  ...اوراق اجاره

 .......  .......  ).......( .......    .......      جمع

 .......  .......  ).......( .......    .......      جمع کل
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

  سود سپرده و گواهی سپرده بانکی -2-21

9×23 

  
 تاریخ

 گذاریسرمایه
 

تاریخ 

 سررسید

 

 

 اسمی مبلغ

 سپرده/

گواهی 

سپرده 

 بانکی

 
نرخ 

 سود
 

هزینه 

برگشت 

سود/ هزینه 

تنزیل سود 

 سپرده

 
سود 

 خالص
 2×23 

 ریال  ریال  ریال  درصد  ریال      

               سپرده بانکی :

 .......  .......  )......(  .......  .......  .......  .......  گذاری نزد بانک ....سپرده

 .......  .......  )......(  .......  .......  .......  .......  گذاری نزد بانک ....سپرده

 .......  ......  )......(    ......      جمع
               گواهی سپرده بانکی: 

 .......  .......  )......(  .......  .......  .......  .......  گواهی سپرده بانک .....

 .......  .......  )......(  .......  .......  .......  .......  گواهی سپرده بانک .....

 .......  .......  )......(          جمع

 .......  .......  )......(    ........      جمع کل
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 گذاری مشترکسرمایه

 

 

65 

 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 هاسایر درآمد -22

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، 

های بانکی است که در سالهای قبل طی یادداشتهای الحساب و سود سپردهدرآمد ثابت یا علیاوراق بهادار با 

از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. جزئیات درآمد  21الی  12

 : مذکور به شرح زیر است

 )ریال(23×2  )ریال(23×9  

  
ارزش تنزیل 

 شده 
 

ارزش 

 اسمی 
 

تفاوت ارزش اسمی و 

 تنزیل شده 
 

ارزش 

 تنزیل شده
 

ارزش 

 اسمی
 

تفاوت ارزش اسمی و 

 تنزیل شده

 ......  ......  ......  ......  ......  ......  درآمد سود سهام

سود سپرده 
 بانکی

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

 
...... 

  ......  ......  ......  ......  ......  ...... 

 

 هزینه کارمزد ارکان  -23

 هزینه کارمزد ارکان به شرح زیراست :

  9×23  2×23 

 ریال  ریال  
 ......  ......  مدیر صندوق

 ......  ......  ضامن
 ......  ......  متولی 

 ......  ......  حسابرس 
 .......  ......  مدیر ثبت
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 ......  ......  جمع

 

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 ها سایر هزینه -24

  9×23  2×23 

 ریال  ریال  
 ......  ......  هزینه تصفیه 

 ......  ......  نام هزینه نگهداری اوراق بهادار بی
 ......  ......  هزینه های متفرقه.....

 ......  ......  جمع

 های مالی هزینه -25

 کنندگان تسهیالت به شرح زیر است:هزینه تسهیالت مالی بر حسب تأمین

  9×23  2×23 

 ریال  ریال  
 ......  ......  هزینه تسهیالت مالی دریافتی

 ......  ......  جمع
 

 تعدیالت -26
 تعدیالت شامل اقالم زیر است:

  9×23  2×23 

 ریال  ریال  

 ......  ......  تعدیالت ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

 ......  ......  سایر تعدیالت

 ......  ......  جمع



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش

 گذاری مشترکسرمایه
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 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  منتهی بهبرای سال مالی 

 

 های احتمالی تعهدات و بدهی -21

 در تاریخ ترازنامه صندوق هیچ گونه بدهی احتمالی ندارد.

 . در صورت وجود بدهی احتمالی، این موضوع افشاء گرددیادداشت: 

 

  گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوقسرمایه-23

 وابستگینوع  نام اشخاص وابسته

9×23 2×23 

های نوع واحد

 گذاریسرمایه

تعداد 

 واحدهای

 گذاریسرمایه

 درصدتملک

نوع 

های واحد

گذارسرمایه

 ی

تعداد 

واحدهای 

 گذاریسرمایه

 درصدتملک

         مدیر و اشخاص وابسته به وی

         ضامن و اشخاص وابسته به وی

         اشخاص وابسته به متولی  

         کارگزار و اشخاص وابسته به وی

         مدیر ثبت و اشخاص وایسته به وی

         گذاری و اشخاص وابسته به ویمدیر سرمایه

         جمع

 

 معامالت با ارکان و اشخاص وابسته به آنها-29

 شرح معامله طرف معامله



های های مالی صندوقدهی رویهدستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش

 گذاری مشترکسرمایه
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نوع 
 وابستگی

 ارزش معامله موضوع معامله
تاریخ 
 معامله

مانده طلب 
 ریال -)بدهی( 

      

      

 

 

 گذاری مشترک نمونهصندوق سرمایه

  های مالیهای همراه صورتیادداشت

 13×2اسفند ماه  29 تاریخ  برای سال مالی منتهی به

 

 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه-31

های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت

 های همراه بوده وجود نداشته است.های مالی و یا افشا در یادداشتصورت

 

های مالی رویداد با اهمیتی اتفاق افتاده، یادداشت: چنانچه در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورت

 ی افشا گردد. موضوع و اثرات مالی آن باید به میزان کاف

 


