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معامالت گواهی سپرده کاالییمربوط به حسابداريهايثبت
مقدمه

درخصوص شناسایی و تعریف گواهی سپرده 12/03/93مطابق با مصوبه شوراي عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 
گواهی سپرده کاالیی، اوراق بهاداري است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال "کاالیی به عنوان ابزار مالی، 

"گردد.است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردي است که توسط انبارهاي مورد تأیید بورس صادر می
مدیره هیئت05/03/1394(مصوب پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالییدستورالعمل بر اساس

شده از سوي بورس پس از تودیع محصول یا کاال توسط مالک به یکی از انبارهاي پذیرشسازمان بورس و اوراق بهادار)، 
ی)، صادر ماساس گواهی ارزیابی کیفی و ک(کیفیت و وزن کاال بردار پس از ارزیابی کاالالي ایران، قبض انبار توسط انبارکا

نماید. جهت گذاري مرکزي به پشتوانه قبض انبار صادره، اقدام به صدور گواهی سپرده کاالیی میهشده و شرکت سپرد
گذار و ارائه اطالعات مربوط به نماد عرضه گواهی سپرده کاالیی در بورس، پس از تکمیل فرم سفارش فروش توسط سپرده

گذاري مرکزي، معامالت به روش کت سپردهمعامالتی توسط بورس کاال به شرکت مدیریت فناوري بورس تهران و شر
شود. انتقال مالکیت گواهی سپرده کاالیی در روز انجام معامله، در کد معامالتی فروشنده و خریدار به حراج پیوسته انجام می

یل هی سپرده کاالیی، جهت تحوشود. دارنده گواهی سپرده کاالیی باید قبل از انقضاي اعتبار گواصورت مکانیزه ثبت می
به انبار مربوطه مراجعه نماید و در صورت عدم خروج کاال از انبار تا پایان ساعت کاري انبار در روز انقضاي اعتبار کاال،

گواهی سپرده کاالیی، گواهی مزبور قابلیت معامله در بورس را نخواهد داشت.
هاي مربوط به معامالت هاي حسابداري معامالت اوراق مزبور، ثبتبا توجه به اهمیت گزارشگري مالی و چگونگی ثبت

باشد:به شرح پیوست ارائه شده است. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروري میگواهی سپرده کاالیی
گیرنده کننده و تحویلتنها بین عرضهفروش کاالخرید و ، عمالً گواهی سپرده کاالییبا توجه به گردش کار معامالت -1

در بورس، خرید و فروش اوراق بهادار محسوب و عامالت میانی بین خریداران گواهی سپرده کاالییانجام گرفته و مابقی م
رم هاي کلی اصل چهل و چهاتوسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید در راستاي تسهیل اجراي سیاست"قانون 7مطابق ماده 
، درآمد حاصل از نقل و انتقال این اوراق از پرداخت مالیات بر مجلس شوراي اسالمی)25/09/88(مصوب مورخ "قانون اساسی

باشد.ارزش افزوده معاف می
پیوندد، مالیات بر ارزش گواهی سپرده کاالیی، به وقوع میعرضه اولیهزمان با توجه به این که فروش کاال عمال در -2

به قیمت گواهی سپرده کاالیی رو مبلغ مالیات بر ارزش افزودهشود. از اینین زمان از خریدار گواهی دریافت میافزوده در ا
خریدار نهایی در زمان تحویل کاال، مبلغی معادل مالیات بر ارزش گیرد. در معامالت ثانویه آن مدنظر قرار میافزوده شده و

(مالیات بر نماید عرضه اولیه را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافتنی ثبت میکننده در زمان افزوده دریافتی توسط عرضه
شده خرید کاال شود و ارتباطی با بهاي تمامشده در بورس کاال محاسبه میش افزوده دریافتنی بر مبناي اولین معامله انجامارز

ندارد.).
هاي در سرفصل فعالیتو خریدار نهاییکنندهدفاتر عرضهدر اوراق اینگونه معامالتاز حاصلهاي نقدي جریان-3

شود.بندي میطبقهگذاري هاي سرمایهو در دفاتر خریداران میانی در سرفصل فعالیتعملیاتی
ارزیابی آن در مقاطع بندي و المعامله طبقهگذاري جاري سریعبه عنوان سرمایهگواهی سپرده کاالییگذاري در سرمایه-4

هاي حسابداري پذیرد. شایان ذکر است که در ثبتصورت می15لی مطابق با مفاد استاندارد حسابداري شماره گزارشگري ما
باشد. گذاري اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش میپیوست، به عنوان مثال، روش ارزیابی این سرمایه
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اهی سپرده کاالیی، هزینه انبارداري تا زمان دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گو49براساس ماده -5
انجام معامله در بورس بر عهده فروشنده و از تاریخ انجام معامله تا زمان دریافت کاال از انبار بر عهده خریدار خواهد بود. 

هاي همراه انباردار باید موضوع نگهداري کاالي امانی را از زمان پذیرش کاال تا زمان تحویل آن، در یادداشت-6
مسئولیت نگهداري کاال بر عهده انباردار "دستورالعمل مبنی بر 10نماید. همچنین با توجه به مفاد ماده هاي مالی افشا صورت

دیدگان هاي سپرده شده به هر علت، انباردار مسئول جبران خسارت وارده به زیانبوده و در صورت ورود هرگونه خسارت به کاال
رسد.در دفاتر انباردار ضروري به نظر میبابت جبران خسارت کاالي امانیذخیره احتساب باشد؛ ثبت حسابداري مربوط به می
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هاي گواهی سپرده کاالییثبتمثال: 
با قصد تحویل کاالخریدار گذاريبا قصد سرمایهخریدار  )کنندهعرضهگذار (سپرده رویداد

- -

90
90 گواهی سپرده کاالیی–موجودي کاالي امانی

موجودي کاال سپردن کاال به انبار

-
109

109 کاالییگذاري در گواهی سپرده سرمایه
وجه نقد

100
90
9

104
90
5

وجه نقد
بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

هزینه انبارداري
فروش

گواهی سپرده کاالیی-ي امانیموجودي کاال
پرداختنیافزودهمالیات و عوارض ارزش

اولیه گواهی سپرده عرضه
کاالیی 

ریال100قیمت با 
ریال90کاال شدهبهاي تمام
ریال5انبارداري هزینه 

 - -1 تعدیالت پایان دوره مالی
ریال115ارزش روز اوراق

120

111
9

سپرده کاالییگواهی -موجودي کاالي امانی
2دریافتنیافزوده مالیات و عوارض ارزش

وجه نقد
109
9

118 وجه نقد
گواهی سپرده کاالییگذاري در سرمایه

گواهی سپرده کاالییگذاري در سود سرمایه -
گواهی سپرده کاالیی در فروش

بورس به خریدار نهایی
ریال120قیمت با 

ریال2هزینه انبارداري 

111
7

111
7

بهاي خرید-موجودي کاال
هزینه انبارداري

گواهی سپرده کاالیی-موجودي کاالي امانی
وجه نقد

- - تحویل کاال 
ریال7انبارداري هزینه 

گردد.، زیان کاهش ارزش شناسایی میمقاطع گزارشگري، روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش است بنابراین در صورت کاهش ارزش در گواهی سپرده کاالییگذاري در با توجه به اینکه روش ارزشیابی سرمایه1
باشد.شده خرید کاال ندارد، که این نحوه عمل موکول به تایید سازمان امور مالیاتی میا بهاي تماممحاسبه شده و ارتباطی ببر مبناي اولین معامله انجام شده در بورس کاال٢




