
٤٠

١ــ٤ــ٣ــ ورود شريک جديد به شرکت 
در زمان ورود شريک جديد به شرکت بايد نوع مبادلٔه سرمايه ای بين شرکا مشخص گردد و اين مبادله ممکن است به دو حالت 

زير صورت پذيرد: 
ــ مبادلۀ شريک جديد با شرکای قديمی: که اين نوع مبادله، مبادلٔه بين اشخاص حقيقی می باشد. 

ــ مبادلۀ شريک جديد با شرکت: که اين نوع مبادله، مبادله بين شخص حقيقی (شريک جديد) با شخص حقوقی (شرکت) 
است. 

تذکر: در ورود شريک جديد به شرکت تضامنی، شريک جديد با هر نسبتی که در شرکت وارد شده باشد مسئول تمام تعهدات 
قبلی شرکت نيز می باشد. 

مبادلۀ شريک جديد با شرکای قديم: در اين حالت سرمايه شرکت تغييری نمی کند. يعنی سرمايه شرکت قبل از ورود شريک 
و بعد از آن يکسان و برابر است. و چون که اين نوع مبادله، مبادلٔه اشخاص حقيقی با يکديگر است مبلغ ريالی مبادله، مالک سنجش و 

ثبت رويداد قرار نمی گيرد بلکه ارزش دفتری سرمائه مبادله شده مالک ثبت می باشد و بابت اين مبادله ثبت زير انجام می شود: 
سرمايه شريک (شرکای) واگذارنده  ×× 

                    سرمايه شريک (شرکای) جديد   ××
بابت مبادلٔه سرمايه و ورود شريک جديد 

مثال نمونه ١: علوی و احمدی به ترتيب با سرمايه ای معادل ۳/۰۰۰/٠٠٠ و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال شرکای شرکت تضامنی هستند. 
با توافق شرکا تقوی با پرداخت مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال به علوی ٪٣٠ سرمايه  وی را خريداری و به عنوان شريک جديد وارد شرکت 

می شود. 
مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
سرمايه علوی ١

سرمايه تقوی 
بابت ورود تقوی شريک جديد 

٩٠٠/٠٠٠
سرمايه واگذاری علوی ۹۰۰/۰۰۰ = ٪٣٠ × ٩٠٠/٠٠٠۳/۰۰۰/۰۰۰

تضامنی  شرکت  شرکای  ريال   ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۶/۰۰۰/۰۰۰ و  معادل  سرمايه های  ترتيب با  محسنی به  اکبری و  نمونه ٢:  مثال 
هستند. با توافق شرکا آذری با پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال به محسنی کل سرمايه وی را خريداری و به عنوان شريک جديد وارد 

شرکت شد. 
مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
سرمايه محسنی ١

سرمايه آذری 
بابت ورود شريک جديد 

٤/٠٠٠/٠٠٠
٤/٠٠٠/٠٠٠



٤١

سرمايه              افزايش  موجب  که  بوده  حقوقی  شخص  با  حقيقی  شخص  مبادلٔه  مبادله،  نوع  شرکت:اين  با  جديد  شريک  مبادلۀ 
می شود و می تواند در قالب يکی از حالت های زير باشد: 

١ــ ورود شريک جديد با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمائه تعيين شده برای وی. 
٢ــ ورود شريک جديد با فرض پرداخت مبلغی بيشتر از سرمائه تعيين شده برای وی. 
٣ــ ورود شريک جديد با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمائه تعيين شده برای وی. 

٤ــ ورود شريک جديد با تجديد ارزيابی دارايی ها و بدهی های شرکت. 
درصورتی که ارزش دفتری دارايی ها و بدهی های شرکت (هنگام ورود شريک جديد) مورد توافق شرکای قديم و جديد قرار 
شريک  ورود  با  غيراين صورت  در  می شوند.  شرکت  وارد  بدهی ها  و  دارايی ها  مجدد  ارزيابی  بدون  جديد  شرکای  يا  شريک  بگيرد، 
جديد دارايی ها و بدهی های شرکت مورد ارزيابی مجدد قرار گرفته و نتيجٔه تأثيرات ارزيابی ها به حساب سرمايه شرکای قديم منظور 

می گردد. 
جديد       شريک  حالت  اين  در  وی:  برای  شده  تعيين  سرمايه  معادل  مبلغی  پرداخت  فرض  با  جديد  شريک  ورود  ١ــ 
آورده ای معادل مبلغ تعيين شده به عنوان سرمايه را به شرکت تحويل می نمايد. اين حالت در واقع عدم اختصاص پاداش به طرفين               

می باشد و بابت اين رويداد ثبت زير انجام می شود:

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ١

ساير اقالم دارايی 
سرمايه شريک جديد 

بابت ورود شريک جديد 

××
××

××

تذکر: چنانچه آوردٔه شريک جديد غيرنقدی باشد، الزاماً با ارزش منصفانٔه بازار ارزيابی می گردد. 
مثال نمونه ٣: رحمانی و محمدی شرکای يک شرکت تضامنی هستند. با توافق آنان رضايی با پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ 
ريال وجه نقد و اختصاص اثاثه ای به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان شريک جديد پذيرفته شد. وجه نقد به حساب بانک شرکت واريز 

و اثاثه به مبلغ ۲/۰۰۰/٠٠٠ ريال مورد توافق قرار گرفت. 
مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک ١

اثاثه 
سرمايه رضايی 

بابت ورود شريک جديد

١/٥٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

٣/٥٠٠/٠٠٠



٤٢

٢ــ ورود شريک جديد با فرض پرداخت مبلغی بيشتر از سرمايه تعيين شده برای وی: در اين حالت ميزان آوردٔه 
شريک جديد بيشتر از سرمائه تعيين شده برای وی می باشد. در واقع می توان اظهار داشت که شرکت از سودآوری و حسن شهرت 
خوبی برخوردار است و به همين دليل ورود به شرکت برای شريک جديد مطلوبيت زيادی دارد و حاضر است مبلغی بيشتر از سرمائه 
تعيين شده بپردازد، به عبارت ديگر اين حالت اختصاص پاداش برای شرکای قديم می باشد و اضافه پرداختی شريک جديد به نسبت 

سود و زيان بين شرکای قديم تسهيم می گردد و در بستانکار سرمايه آنان ثبت می شود. به صورت زير: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
آوردٔه شريک جديد ١

سرمايه شريک جديد 
سرمايه شرکای قديم به تفکيک

بابت ورود شريک جديد

××
××
××

مثال نمونه ٤: اميری و بهرامی با نسبت های سود و زيانی ٢ و ١ شرکای شرکت تضامنی اميری و بهرامی هستند در تاريخ 
۸۹/۵/١ فرهادی با توافق شرکا به عنوان شريک جديد پذيرفته می شود و مقرر می گردد که مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ وجه نقد به حساب بانکی 
شرکت واريز نموده ولی سرمايه وی معادل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال در شرکت منظور گردد و همچنين پس از ورود وی نسبت سود و زيانی 

شرکا به ترتيب معادل ٢و١و١ باشد. 
مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

اضافه پرداختی فرهادی ۵۰۰/۰۰۰/١ = ۳/۰۰۰/۰۰۰ - ۵۰۰/۰۰۰/٤
جمع نسبت ها ٣ = ١ + ٢

/ / / /× =
2

1 500 000 1 000 000
3

سهم اميری از اضافه پرداختی فرهادی 
/ / /× =

1
1 500 000 500 000

3
سهم بهرامی از اضافه پرداختی فرهادی 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک ١٥/١

سرمايه فرهادی 
سرمايه اميری 

سرمايه بهرامی 
بابت ورود شريک جديد 

٤/٥٠٠/٠٠٠
٣/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

٣ــ ورود شريک جديد با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمايه تعيين شده برای وی: در اين حالت آوردٔه شريک 
جديد به شرکت کمتر از مبلغ سرمايه تعيين شده برای وی بوده به دليل اين که شرکای جديد حاضرند برای جذب تخصص يا اعتبار يا 



٤٣

مشارکت شخص به خصوصی مبلغی را به عنوان پاداش ورود به وی اختصاص دهند و اين کسر پرداختی شريک جديد به نسبت های 
سود و زيانی بين شرکای قبلی تقسيم می گردد به عبارت ديگر شرکای قديم به منظور دستيابی به منافع آتی بخشی از کسری سرمايه ايشان 

را تقبل کرده و اين مبلغ به بدهکار حساب سرمايه آنان منظور می گردد و ثبت آن به صورت زير است: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
آورده های شريک جديد١

سرمايه شرکای قديم به تفکيک
سرمايه شريک جديد 

بابت ورود شريک جديد 

××
××

××

مبلغ  واريز  با  شاداب  آنان  توافق  با  هستند،  مساوی  نسبت های  با  تضامنی  شرکت  شرکای  سالمت  و  آرامش   :٥ نمونه  مثال 
۳/۰۰۰/۰۰۰ وجه نقد به حساب بانکی شرکت دارای سرمايه ای به ارزش ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال می گردد و نسبت های سود و زيانی شرکا 

پس از ورود شاداب برابر می باشد. 
مطلوبست: ثبت اين رويداد در تاريخ ۱۳۸۹/۵/۱۰.

کسر پرداختی شاداب ۱/۰۰۰/۰۰۰ = /۳/۰۰۰/۰۰۰ - ۴/۰۰۰/۰۰۰
جمع نسبت های شرکای قديم                                     ٢ = ١ + ١

 / / /× =
1

1 000 000 500 000
2

سهم هر شريک قبلی از کسر پرداختی شاداب 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک ١٥/١٠

سرمايه آرامش 
سرمايه سالمت 

سرمايه شاداب 
بابت ورود شريک جديد 

٣/٠٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

٤/٠٠٠/٠٠٠

مثال نمونه ٦: سمير و امير با سرمايه هايی به ترتيب معادل ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ و ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال و نسبت های سود و زيانی ٣ و 
__ ١ در سرمايه و سود و زيان به عنوان شريک جديد 

٢ شرکای شرکت تضامنی سمير و شريک هستند. با توافق شرکا هژير با حق تعلق  ۴
پذيرفته می شود.

مطلوبست: ثبت ورود شريک جديد با هريک از فرض های زير:
فرض اول: هژير مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز کند.
فرض دوم: هژير مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز کند.



٤٤

فرض سوم: هژير مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز کند.
حل فرض اول:

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ + ٨/۰۰۰/۰۰۰ + ۴/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ جمع سرمايه ها   
۲۲/۰۰۰/۰۰۰ × ١ __

۴   = ۵/۵۰۰/۰۰۰ سرمايه هژير   
۵/۵۰۰/۰۰۰ - ۴/۰۰۰/۰۰۰ = ۱/۵۰۰/۰۰۰ کسر پرداختی سرمايه توسط هژير   
۱/۵۰۰/۰۰۰ × ۳ __

۵   = ۹۰۰/۰۰۰ سهم سمير از کسر پرداختی هژير   

۱/۵۰۰/۰۰۰ × ۲ __
۵   = ۶۰۰/۰۰۰ سهم امير از کسر پرداختی هژير   

دفتر روزنامه عمومی شرکت تضامنی سمير و شرکا

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک 

سرمايه سمير 
سرمايه امير 

سرمايه هژير 
بابت ورود هژير به عنوان شريک جديد 

٤/٠٠٠/٠٠٠
٩٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

٥/٥٠٠/٠٠٠

حل فرض دوم:
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۸/۰۰۰/۰۰۰ + ۶/۰۰۰/۰۰۰ = ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ جمع سرمايه ها   
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ × ١ __

۴   = ۶/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه هژير   
 

دفتر روزنامه عمومی شرکت تضامنی سمير و شرکا

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک  

سرمايه هژير 
بابت ورود هژير به عنوان شريک جديد 

٦/٠٠٠/٠٠٠
٦/٠٠٠/٠٠٠

حل فرض سوم:
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ + ٨/۰۰۰/۰۰۰ + ٨/۰۰۰/۰۰۰ = ۲٦/۰۰۰/۰۰۰ جمع سرمايه ها   
۲٦/۰۰۰/۰۰۰ × ١ __

۴   = ٦/۵۰۰/۰۰۰ سرمايه هژير   
٨/٠۰۰/۰۰۰ - ٦/٥۰۰/۰۰۰ = ۱/۵۰۰/۰۰۰ اضافه پرداختی سرمايه توسط هژير   
۱/۵۰۰/۰۰۰ × ۳ __

۵   = ۹۰۰/۰۰۰ سهم سمير از اضافه پرداختی هژير   

۱/۵۰۰/۰۰۰ × ۲ __
۵   = ۶۰۰/۰۰۰ سهم امير از اضافه پرداختی هژير   



٤٥

دفتر روزنامه عمومی شرکت تضامنی سمير و شرکا

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
موجودی نقد ــ بانک 

سرمايه سمير 
سرمايه امير 
سرمايه هژير 

بابت ورود هژير به عنوان شريک جديد 

٨/٠٠٠/٠٠٠
٩٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

٦/٥٠٠/٠٠٠

٤ــ ورود شريک جديد همراه با تجديد ارزيابی دارايی ها و بدهی های شرکت: ممکن است در زمان ورود شريک جديد 
ارزش دفتری دارايی ها و بدهی های شرکت مورد توافق شرکا نباشد، در اين حالت دارايی ها و بدهی های شرکت توسط کارشناس رسمی 

دادگستری مورد ارزيابی مجدد قرار می گيرد. 
ولی قبل از ارزيابی بايد صورت های مالی تا تاريخ ورود شريک جديد به شرکت تهيه شده و سود يا زيان های تقسيم نشده بين 
شرکا توزيع گشته و همچنين در صورت شناسايی سرقفلی بايد آن را به حساب سرقفلی ثبت و نتيجه اين تجديد ارزيابی را به حساب 

سرمايه شرکای قديمی منتقل نمود. 
مراحل حسابداری تجديد ارزيابی به صورت زير است: 

١) ابتدا يک حساب به نام حساب تجديد ارزيابی در دفاتر ايجاد می گردد. 
٢) اگر دارايی ها بيشتر از ارزش دفتری ارزيابی شود، مازاد آن با ثبت زير به حساب تجديد ارزيابی منتقل می گردد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
حساب دارايی مربوطه

حساب تجديد ارزيابی 
بابت ثبت افزايش ارزش دارايی

××
××

٣) اگر دارايی ها کمتر از ارزش دفتری ارزيابی شود، اختالف حاصل با ثبت زير به حساب تجديد ارزيابی منتقل می شود. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
حساب تجديد ارزيابی 

حساب دارايی مربوطه 
بابت کاهش ارزش دارايی

××
××

از  و  منتقل  مربوطه  ثابت  دارايی  به حساب  آن  انباشته  استهالک  باشد،  ثابت  دارايی  يک  شده  ارزيابی  دارايی  اگر  تذکر (١): 
حساب ها حذف می شود. 
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دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

استهالک انباشته دارايی ثابت
دارايی ثابت مربوطه 

بابت حذف استهالک انباشته دارايی ثابت ارزيابی شده

××
××

تذکر (٢): اگر دارايی ارزيابی شده حساب های دريافتنی باشد و دارای ذخيرٔه مطالبات مشکوک الوصول باشد، در صورتی که 
قرار شود ذخيره حذف شود. اين ذخيره نيز با انتقال به حساب تجديد ارزيابی از حساب ها حذف می گردد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 
حساب تجديد ارزيابی

بابت حذف ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

××
××

تذکر (٣): اگر حساب دريافتنی ارزيابی نشود و قرار بر اين باشد که برای آن ذخيرٔه مطالبات مشکوک الوصول منظور شود، به 
ميزان (يا درصد) گفته شده ذخيره در نظر گرفته می شود و ثبت زير انجام می شود.  
دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
حساب تجديد ارزيابی 

حساب ذخيرٔه مطالبات مشکوک الوصول 
بابت ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

××
××

٤) اگر بدهی های شرکت ارزيابی شود، اختالف ارزش دفتری با مبلغ ارزيابی شده به حساب تجديد ارزيابی منتقل می گردد و به 
شرح زير ثبت می شود: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

حساب بدهی ها 
حساب تجديد ارزيابی 

بابت کاهش ارزش بدهی ها 
حساب تجديد ارزيابی 
حساب بدهی ها 

بابت افزايش ارزش بدهی ها 

××

××

××

××

٥) بابت تجديد ارزيابی هزينه هايی پرداخت می گردد. اگر اين هزينه ها را بايد شريک جديد بپردازد (براساس توافق شرکا) ثبتی 
بابت آن در دفاتر صورت نمی پذيرد ولی اگر پرداخت اين هزينه ها برعهدٔه شرکای قديمی باشد (که توسط شرکت پرداخت می شود)، با 

ثبت صفحه بعد به حساب تجديد ارزيابی منتقل می گردد: 
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دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

حساب تجديد ارزيابی 
حساب موجودی نقد 

بابت پرداخت هزينه های ارزيابی

××
××

٦) پس از انجام تمامی مراحل فوق حساب تجديد ارزيابی را مانده گيری کرده و بر اساس نسبت های سود و زيانی تقسيم و به 
حساب سرمايه شرکای قبلی منتقل می شود. نتيجٔه حساب تجديد ارزيابی می تواند به دو صورت باشد:

الف) اگر مانده حساب تجديد ارزيابی بدهکار باشد، به معنی آن است که زيانی بوجود آمده و سرمايه شرکای قبلی کاسته می شود 
و ثبت آن به قرار زير است: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

حساب سرمايه شرکای قبلی به تفکيک 
حساب تجديد ارزيابی 
بابت انتقال زيان تجديد ارزيابی

××
××

ب) اگر مانده حساب تجديد ارزيابی بستانکار باشد به معنی آن است که سودی به وجود آمده و سرمايه شرکای قبلی افزايش می يابد 
و ثبت آن به قرار زير است: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف

حساب تجديد ارزيابی 
حساب سرمايه شرکای قبلی به تفکيک 

بابت انتقال سود تجديد ارزيابی

××
××

مثال نمونه ٧: اتحادی و سلطانی که با نسبت های سود و زيانی ٣ و ٢ شرکای يک شرکت تضامنی هستند توافق نمودند که تقوی 
با واريز مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت به عنوان شريک جديد پذيرفته شود و پس از ورود وی نسبت های 

سود و زيانی به ترتيب ٣ و ٢ و ١ تغيير يابد. ترازنامه شرکت در زمان ورود تقوی به صورت زير است: 
شرکت تضامنی اتحادی و سلطانی 

ترازنامه 
به تاريخ ٣١/۸۹/۶

موجودی نقد ــ بانک
حساب های دريافتنی

موجودی کاال 
ملزومات 
ساختمان 

١٠/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٠٠٠/٠٠٠
١٥/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
١٤/٠٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی 
سرمايه  اتحادی 
سرمايه سلطانی 

٩/٠٠٠/٠٠٠
١١/٠٠٠/٠٠٠
١٧/٠٠٠/٠٠٠
١٥/٠٠٠/٠٠٠

٥٢/٠٠٠/٠٠٠جمع بدهی و سرمايه ٥٢/٠٠٠/٠٠٠جمع دارايی ها 
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اطالعات زير در دست است: 
١ــ برای حساب های دريافتنی ٪١٠ ذخيره منظور شد. 

٢ــ موجودی کاال به مبلغ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شد. 
٣ــ موجودی ملزومات فاقد ارزش تلقی شد. 

٤ــ ساختمان به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بيشتر ارزيابی شد. 
٥ــ حساب های پرداختنی مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديد 

٦ــ مخارج ارزيابی به مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ ريال توسط شرکت پرداخت شد. 
مطلوبست: 

١ــ انجام ثبت های مربوط به ارزيابی دارايی ها و بدهی ها 
٢ــ ثبت ورود شريک جديد 

٣ــ تنظيم ترازنامه شرکت جديد. 
حل:

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

حساب تجديد ارزيابی ٦/٣١
حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 

حساب موجودی کاال 
حساب تجديد ارزيابی 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب ملزومات 

حساب ساختمان 
حساب تجديد ارزيابی 

حساب های پرداختنی 
حساب تجديد ارزيابی 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب موجودی نقد 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب سرمايه اتحادی 
حساب سرمايه سلطانی 

حساب موجودی نقد 
حساب سرمايه تقوی 

١/٢٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

٢/٠٠٠/٠٠٠

٨٠٠/٠٠٠

٥/٠٠٠/٠٠٠

١٠/٠٠٠/٠٠٠

١/٢٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

٢/٠٠٠/٠٠٠

٨٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

١٠/٠٠٠/٠٠٠

 
۱/۲۰۰/۰۰۰ (١
۱/۰۰۰/۰۰۰ (٣
۸۰۰/۰۰۰ (٦

۳/۰۰۰/۰۰۰ (٢
۳/۰۰۰/۰۰۰ (٤
۲/۰۰۰/۰۰۰ (۵

۳/۰۰۰/۰۰۰۸/۰۰۰/۰۰۰
م  ٧۵/۰۰۰/۰۰۰) ۵/۰۰۰/۰۰۰

حساب تجديد ارزيابی
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شرکت تضامنی اتحادی و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ۱۳۸۹/۶/۳۱

بدهی ها:  دارايی ها:    
۷/۰۰۰/۰۰۰ حساب های پرداختنی   ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ موجودی نقد   
۱۱/۰۰۰/۰۰۰ اسناد پرداختنی     ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ حساب های دريافتنی  

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی ها      (۱/۲۰۰/۰۰۰) کسر شود: ذخيره م.م  
سرمايه شرکا:   ۱۰/۸۰۰/٠٠٠ خالص حساب های دريافتنی   

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه اتحادی    ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ موجودی کاال   
۱۷/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه سلطانی    ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ساختمان   
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه تقوی      

۴۷/۰۰۰/۰۰۰ جمع سرمايه شرکا       
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی و سرمايه     ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ جمع دارايی ها   

سرقفلی۱: سرقفلی در مفهوم عام به معنی حق کسب و پيشه می باشد و عبارت است از مجموعه عواملی که موجب می شود 
قيمت سهام يا سهم الشرکه و يا سرمايه، بيش از ارزش دفتری آن ارزيابی شود. اين عوامل عبارت است از:

١ــ محل يا وضعيت جغرافيايی شرکت.
٢ــ داشتن وضعيت انحصاری يا نيمه انحصاری در تجارت يا استفاده از مزايای خاص نسبت به ساير رقبا.

٣ــ حسن شهرت تجاری يا تخصص شرکا.
٤ــ وجود عاليم تجاری مؤثر در جلب مشتری (برند) و تبليغات مطلوب آن.

٥ ــ داشتن مديريت اليق و کارکنان عالقه مند.
توجه: بديهی است با ورود شريک جديد و سهيم شدن وی درمنافع آتی شرکت، نسبت های تقسيم سود شرکای قديمی تغيير 

نموده و به شرح زير قابل محاسبه است: 
سود و زيان   ١
سهم شريک جديد  مورد توافق قرارگرفته و معلوم است  
بقيه سود و زيان  سهم شريک جديد ــ ١ 
سهم شريک قديمی اول نسبت سهم قبلی × بقيه سود و زيان 
سهم شريک قديمی دوم  نسبت سهم قبلی × بقيه سود و زيان 

3 در سود و زيان شرکت تضامنی سهيم می باشند. با 
6

2 و 
6

1 و 
6

مثال: حسنی و حسينی و محسنی به ترتيب به نسبت های 
1 سود و زيان سهيم گرديد. محاسبه نسبت های جديد به 

3
توافق شرکا، احسانی به عنوان شريک جديد به شراکت پذيرفته شد و در 

١ــ جهت سهولت يادگيری و پيچيدگی مبحث سرقفلی در کتاب حاضر به آن پرداخته نمی شود. 



٥٠

شرح صفحه بعد می باشد: 

تمام سود وزيان   ١  
سهم احسانی ــ شريک جديد    1

3
 

               خالصٔه نسبت ها 
بقيه سود و زيان   − =

1 2
1

3 3
احسانی     محسنی     حسينی    حسنی  

سهم جديد حسنی   × = =
2 1 2 1

3 6 18 9
  19           29             13             13    

سهم جديد حسينی    × = =
2 2 4 2

3 6 18 9
 =            =              =             =    

سهم جديد محسنی   × = =
2 3 6 1

3 6 18 3
 
1

9            
2

9            
3

9             
3

9    

 ١ــ    اميرى و  حسينى،  شرکاى شرکت تضامنى اميرى  و  شرکا هستند.  سرمائه آنان به ترتيب  ٣/٠٠٠/٠٠٠    و  ٥/٠٠٠/٠٠٠   
ريال  مى باشد.  شرکا موافقت کرده اند که خانم نوايى با پرداخت مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال به اميرى و ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال به 
حسينى، معادل ٤٠ درصد سرمايه شرکت را خريدارى نمايد. سهم الشرکه خانم نوايى در چنين حالتى چقدر خواهد بود. 

ج) ٩٠٠/٠٠٠ ريال  الف) ٣/٢٠٠/٠٠٠ ريال  
د) ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال  ب) ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال  

 ٢ــ کرمى و افشار، به نسبت ٥ و ٣ در يک شرکت تضامنى شريک هستند. با توافق آنها، خانم اصفهانى با 
پرداخت ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال وارد شرکت شده اّما سرمائه او معادل ٢/٧٠٠/٠٠٠ ريال در نظر گرفته مى شود. مابه التفاوت 

مذکور به چه نسبتى از   سوى کرمى و افشار تأمين خواهد شد؟ 
الف) کرمى ٧٥٠/٠٠٠ و افشار ٤٥٠/٠٠٠ ريال
ب) افشار ٧٥٠/٠٠٠ و کرمى ٤٥٠/٠٠٠ ريال

ج) کرمى ١/٥٠٠/٠٠٠ و افشار ٢/٧٠٠/٠٠٠ ريال 
د) هيچ کدام 

2 سهيم هستند. 
3

1  و  
3

 ٣ــ رشيدى و قنايى، شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که در سود و زيان به نسبت 
آنها احمدى را به عنوان شريک جديد پذيرفته و مـقرر کرده اند وى مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريـال به شرکت پرداخت نمايد اّما 
2 باشد. در چنين حالتى، 

5
2  و  

5
1  و 

5
سـرمايه وى معادل ٢/٠٠٠/٠٠٠ در نظر گرفته شود و نسبت تقسيم سود بين آنها 

مبلغى که بايد به سرمايه شرکاى قديم منظور شود چه مقدار خواهد بود؟ 

پرسش های چهار گزينه ای
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الف) رشيدى ١/٠٠٠/٠٠٠ و قنايى ٢/٠٠٠/٠٠٠
ب) رشيدى ٢/٠٠٠/٠٠٠ و قنايى ١/٠٠٠/٠٠٠
ج) رشيدى ٦٠٠/٠٠٠ و قنايى ١/٢٠٠/٠٠٠
د) رشيدى ١/٢٠٠/٠٠٠ و قنايى ٦٠٠/٠٠٠

 ٤ــ چنانچه ورود شريک جديد همراه با تجديد ارزيابى دارايى و بدهى باشد، مانده حساب تجديد ارزيابى به   چه 
نسبتى به حساب شرکا بسته مى شود؟ 

الف) به نسبت تقسيم سود آنان قبل از ورود شريک جديد 
ب) به نسبت تقسيم سود پس از ورود شريک جديد 

ج) به نسبت مندرج در شرکت نامه 
د) به نسبت سود 

 ٥ــ ورود شريک به يک شرکت تضامنى به چه طريقى امکان پذيرست؟ 
الف) از طريق خريد همه يا بخشى از سهم الشرکٔه يک يا چند شريک قبلى 

ب) ورود شريک جديد از طريق افزايش سرمائه شرکت 
ج) ورود شريک جديد امکان پذير نيست.

د) الف و ب 
1  در سود و زيان شريک 

4
3  و  

4
 ٦ــ داودى و محبى، شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که به ترتيب به نسبت 

1  سود و زيان شريک گردد. نسبت   
3

هستند. آنها موافقت نموده اند که تقوى به عنوان شريک جديد وارد شرکت و در 
مشارکت محبى پس از ورود تقوى چقدر است؟ 

1

2
ج)   1

4
الف) 

1

6
د)     3

4
ب) 

 

1   در سود و زيان سهيم اند. آنها 
4

3  و  
4
 ١ــ حميدى و حامدى شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که به نسبت

1  سهيم گردد. 
4

موافقت مى کنند که کاظمى به عنوان شريک جديد داخل شرکت شود و در سود و زيان شرکت به نسبت 
نسبت مشارکت حميدى و حامدى پس از ورود کاظمى چقدر خواهد بود؟ 

و  زيان  و  سود  در  مساوى  نسبت  به  که  هستند  شهرابی  و  علوی  تضامنى  شرکت  شرکاى  شهرابى  و  علوى  ٢ــ   
سرمايه شرکت سهيم هستند. حساب سرمايه هر يک از آنها داراى مانده بستانکارى معادل ٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. 

آنها موافقت نموده اند که آقاى رسولى به عنوان شريک جديد وارد شرکت شود. 

مسائل
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مطلوبست: ثبت ورود آقای رسولی به شرکت و تعيين نسبت های جديد سود و زيانی شرکا (برحسب درصد) بر 
مبنای هريک از فرض های زير: 

الف ــ رسولى با پرداخت ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال به هر يک از شرکا نصف سرمايه آنها را خريدارى نمايد.
ب ــ رسولى با پرداخت ۴/۲۰۰/۰۰۰ ريال به شهرابی نصف سرمايه وی را خريداری نمايد.

ج ــ رسولی با پرداخت ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال به علوی نصف سرمايه وی و با پرداخت مبلغ ۲/۸۰۰/۰۰۰ ريال به 
1 سرمايه وی را خريداری نمايد. 

4
شهرابی  

د ــ رسولی با پرداخت مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال به شهرابی کل سرمايه وی را خريداری نمايد.
٣ــ بشيری و اصفهانی زاده با سرمايه های معادل ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال و نسبت های سود و 
زيانی ٣ و ٢ شرکای شرکت تضامنی بشيری و شريک هستند. با توافق شرکا نصری به عنوان شريک جديد به شرکت 

پذيرفته می شود.
مطلوبست: ثبت ورود نصری به شرکت در هريک از حاالت زير:

الف ــ نصری مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز نمايد و سرمايه وی نيز همين مبلغ 
تعيين شود.

ـ نصری مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز و ماشين آالتی به ارزش مورد توافق  بـ 
۳/۵۰۰/۰۰۰ ريال تسليم شرکت نموده ولی سرمايه وی معادل ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعيين شود.

ج ــ نصری مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز و اثاثه ای به ارزش مورد توافق 
۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال تسليم شرکت نموده ولی سرمايه وی معادل ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعيين شود.

٤ــ پوالدی و سالمی شرکای شرکت تضامنی پوالدی و شريک هستند که سرمايه آنها به ترتيب معادل ۵/۰۰۰/۰۰۰ 
و ٢/۵۰۰/۰۰۰ ريال می باشد و سود و زيان نيز به نسبت های ٢ و ١ بين آنها تقسيم خواهد شد. شرکا موافقت می نمايند 
1 سرمايه 

4
که آقای محمدی به عنوان شريک جديد وارد شرکت شده و با پرداخت ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد مالک  

و سود و زيان شرکت گردد.
مطلوبست: ثبت رويداد مالی مربوط در دفتر روزنامه عمومی شرکت و تعيين نسبت های جديد سود و زيانی شرکا.

معادل  به ترتيب  آنان  سرمايه  و  هستند  شريک  و  اصغرزاده  تضامنی  شرکت  شرکای  عليخانی  و  اصغرزاده  ٥ ــ 
۶/۰۰۰/۰۰۰ و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد و سود و زيان به نسبت های ٣و٢ بين آنان تقسيم می گردد. شرکا موافقت 
می نمايند که آقای رياحی به عنوان شريک جديد وارد شرکت شده و با پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد و موجودی 

1 سرمايه و سود و زيان گردد.
3

کااليی به ارزش ٢/۵۰۰/۰۰۰ ريال مالک  
مطلوبست: ثبت رويداد مالی مربوط در دفتر روزنامه عمومی و تعيين نسبت های جديد سود و زيانی شرکا

آنان  از  هريک  سهم الشرکه  که  می باشند  شريک  و  محمودی  تضامنی  شرکت  شرکای  محمودی  و  زارعی  ٦ ــ 
۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال است. آنان به نسبت مساوی در سود و زيان شرکت سهيم هستند. آنها توافق کرده اند که جعفری با 
 1
3

واريز مبلغ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت، به عنوان شريک جديد وارد شرکت شده و مالک  
سرمايه و سود و زيان گردد.

مطلوبست: ثبت ورود شريک جديد.
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٧ــ فکری و کريمی هريک با سرمايه ای معادل ۳/۵۰۰/۰۰۰ ريال يک شرکت تضامنی تشکيل داده اند. آنها 
موافقت می کنند که حسينی با واريز ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت و ارائه اثاثه ای به ارزش مورد 

1 سرمايه و سود و زيان شريک گردد.
3

توافق ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال به عنوان شريک جديد وارد شرکت گردد و در 
مطلوبست: ثبت ورود شريک جديد.

٨ ــ مهرابی و مسعودی شرکای شرکت تضامنی مهرابی و شريک هستند که به نسبت ٢و٣ در سود و زيان سهيم 
هستند. با توافق آنها عاشوری با پرداخت مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال وارد شرکت شد. در تاريخ ورود عاشوری، ساختمان 
شرکا که بهای تمام شده آن ٩ ميليون ريال بوده است، ١١ ميليون ريال ارزيابی گرديد و مقرر شد ساختمان مذکور به 

قيمت ارزيابی در دفاتر ثبت شود.
مطلوبست: ثبت حسابداری اين رويدادهای مالی.

گرفته  صورت  شرکا  بين  زير  توافقات  جديد  شريک  ورود  از  قبل  محمدی  و  مجيدی  تضامنی  شرکت  در  ٩ــ 
است:

ــ معادل ۱۰۰/۰۰۰ ريال از حساب های دريافتنی غيرقابل وصول تشخيص داده شد که بايد از حساب ها خارج 
گردد.

ــ اثاثه اداری معادل ۲۰۰/۰۰۰ ريال افزايش داده شد.
ــ مانده حساب تجديد ارزيابی به طور مساوی بين شرکا تقسيم گردد.
مطلوبست: ثبت رويدادهای مذکور در دفتر روزنامه عمومی شرکت

١٠ــ سامانی و مقدم شرکای شرکت تضامنی سامانی و شريک با نسبت های سود و زيانی ٢و١ هستند. با توافق 
 1
4

آنان آقای احمدی با واريز ۶/۰۰۰/۰۰۰ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت به عنوان شريک جديد و با نسبت  
در سرمايه و سود و زيان پذيرفته شد. ترازنامه شرکت در زمان ورود احمدی به صورت زير است:

شرکت تضامنی سامانی و شريک
ترازنامه

به تايخ ۸۹/۸/۱

بدهی ها: دارايی ها:   
حساب های پرداختنی ۳/۰۰۰/۰۰۰  ۸/۰۰۰/۰۰۰ موجودی نقد  

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ وام پرداختنی  حساب های دريافتنی  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ 
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی ها   موجودی کاال  ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ 

اثاثه                                            ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ 
سرمايه: کسر شود: استهالک انباشته       (۵/۰۰۰/۰۰۰)   

۲۸/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه سامانی   ۶/۰۰۰/۰۰۰ ارزش دفتری اثاثه  
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه مقدم  ساختمان  ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ 

۴۲/۰۰۰/۰۰۰ جمع سرمايه شرکا      
۶۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی و سرمايه   جمع دارايی ها  ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 
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اطالعات زير در دست است:
١ــ برای حساب های دريافتنی ٪٢٠ ذخيره منظور شد.

٢ــ موجودی کاال به ارزش ۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديد.
٣ــ اثاثه به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ قيمت گذاری و توافق شد.

٤ــ ساختمان به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال بيشتر ارزيابی گرديد.
٥ ــ برای وام پرداختنی کارمزدی به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال محسوب گرديد.

٦ ــ مخارج تجديد ارزيابی به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال توسط شرکت پرداخت شد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تجديد ارزيابی دارايی ها و بدهی ها.
٢ــ ثبت ورود شريک جديد.

٣ــ تنظيم ترازنامه شرکت جديد.
٣و٢  نسبت های  به  زيان  و  سود  در  که  هستند  شريک  و  نادری  تضامنی  شرکت  شرکای  نوری  و  نادری  ١١ــ 
شريکند. نصيری به عنوان شريک جديد عالقمند به ورود به شرکت مذکور است. قبل از ورود شريک جديد، دارايی های 
شرکت ارزيابی شد و ماشين آالت آن معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال بيش از ارزش دفتری، ارزيابی گرديد. شرکا نمی خواهند 
1 سود و زيان و سرمايه شرکت شريک 

4
اين افزايش قيمت در حساب دارايی مربوط عمل شود. اگر شريک جديد در  

شود. و نسبت شرکای سابق با درنظر گرفتن نسبت سود شريک جديد، تغيير نکند.
مطلوبست: 

اوالً محاسبه نسبت های سود و زيانی شرکا.
ثانياً ثبت اين رويداد مالی در دفاتر شرکت.

۲ــ٤ــ٣ــ خروج شريک از شرکت
طبق ماده ١٢٣ قانون تجارت هيچ يک از شرکا حق ندارند بدون رضايت ساير شرکا سهم الشرکه (سرمايه) خود را به ديگری 

واگذار کنند و از شرکت خارج شوند مگر به رضايت تمام شرکا. 
در شرکت تضامنی خروج شريک امری عادی و معمولی به حساب نمی آيد. زيرا در شرکت تضامنی شخصيت و اعتبار شرکا 

اهميت زيادی دارد. ممکن است خروج يکی از شرکا تأثير مهمی در ادامٔه فعاليت شرکت داشته باشد. 
در مبحث خروج شريک مثل ورود شريک بايد نوع مبادلٔه سرمايه بين شرکا تعيين شود که به دو حالت زير است: 

الف) واگذاری سرمايه توسط شريک خروجی به شرکای ديگر يا شريک جديد: اين مبادلٔه سرمايه بين اشخاص حقيقی 
می باشد و با مبلغ ريالی مبادله کاری نداشته و فقط با ارزش دفتری سرمايه مبادله شده رويدادها ثبت می گردد. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
سرمايه شريک واگذار کننده 
سرمايه شريک خريدار

××
××
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مثال نمونه ٨: الهام و الهه با سرمايه هايی به مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال شرکای شرکت تضامنی هستند با توافق 
شرکا الناز با پرداخت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال به الهه نيمی از سرمايه وی را خريداری و به عنوان شريک جديد پذيرفته می شود. 

مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
سرمايه الهه ١

سرمايه الناز 
بابت واگذاری نيمی از سرمايه به الناز

٢/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

سرمايه واگذاری الهه به الناز ۲/۰۰۰/۰۰۰ = ٢ ÷ ۴/۰۰۰/۰۰۰

ب) اگر سهم الشرکه خروجی از محل دارايی های شرکت پرداخت شود: که اين نوع مبادله، مبادلٔه اشخاص حقيقی با 
اشخاص حقوقی بوده و هم ارزش ريالی مبادله و هم ارزش دفتری سرمايه مالک ثبت حسابداری می باشد که می تواند در يکی از حاالت 

زير باشد: 
١) خروج شريک با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمايه وی. 

٢) خروج شريک با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمايه وی. 
٣) خروج شريک با فرض پرداخت مبلغی بيشتر از سرمايه وی. 

٤) خروج شريک با تجديد ارزيابی دارايی ها و بدهی های شرکت.
الزم به ذکر است که هنگام خروج شريک از شرکت کلئه حساب های مربوط به وی مانند حساب سرمايه، حساب جاری، حساب 

برداشت، حساب وام شرکا از دفاتر حذف می شوند. 
١ــ خروج شريک از شرکت با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمايه وی: در اين حالت شريک خارج شونده، مبلغی 

معادل وجه سرمايه خود را دريافت و از شرکت خارج می گردد. 
مثال نمونه ٩: رحمتی و رحمانی و رستمی با سرمايه هايی معادل ۸/۰۰۰/۰۰۰ و ۶/۰۰۰/۰۰۰ و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال شرکای 

شرکت تضامنی هستند. در اين تاريخ رستمی با موافقت شرکا با دريافت سرمايه خود از شرکت کناره گيری نمود. 
مطلوبست ثبت خروجی رستمی از شرکت در تاريخ ۱۳۸۹/۱۰/۱

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
سرمايه رستمی ١١٠/١

موجودی نقد 
بابت خروج رستمی از شرکت

٤/٠٠٠/٠٠٠
٤/٠٠٠/٠٠٠

٢ــ خروج شريک از شرکت با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سرمايه وی: در اين حالت ممکن است که ارزش دارايی ها 
و بدهی های شرکت مورد توافق شرکا باشد ولی شريک خارج شونده با دريافت مبلغ کمتری نسبت به ارزش دفتری سرمايه خود حاضر 
به خروج از شرکت می گردد که در اين صورت مابه التفاوت مبلغ پرداختی به شريک و ارزش دفتری سرمايه وی به عنوان پاداش به ساير 
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شرکا تعلق گرفته و به نسبت سود و زيان ميان آنان سرشکن و به حساب آنان منظور می گردد. 
و  ريال   ۴/۰۰۰/۰۰۰ و   ۶/۰۰۰/۰۰۰ و   ۸/۰۰۰/۰۰۰ معادل  سرمايه هايی  با  مقدسی  و  ورمزياری  و  خليقی   :۱۰ نمونه  مثال 
4 شرکای شرکت تضامنی هستند. با توافق شرکا مقدسی با دريافت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه 

9
3 و  
9

2 و 
9

نسبت های سود و زيانی 
نقد از شرکت کناره گيری می نمايد. 

مطلوبست: ثبت اين رويداد. 
کسر پرداختی به مقدسی ۱/۰۰۰/۰۰۰ = ۳/۰۰۰/۰۰۰ - ۴/۰۰۰/۰۰۰
جمع نسبت های ساير شرکا   ٥ = ٣ + ٢

 / / /× =
2

1 000 000 400 000
5

سهم خليقی از کسر پرداختی به مقدسی 
 / / /× =

3
1 000 000 600 000

5
سهم ورمزياری از کسر پرداختی به مقدسی 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
حساب سرمايه مقدسی

حساب موجودی نقد ــ بانک 
حساب سرمايه خليقی 

حساب سرمايه ورمزياری
بابت خروج مقدسی از شرکت

٤/٠٠٠/٠٠٠
٣/٠٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

٣ــ خروج شريک از شرکت با فرض پرداخت مبلغی بيشتر از سرمايه وی: گاهی اوقات شريک خارج شونده مدعی 
است که مبلغ سهم الشرکه (سرمايه) واقعی وی بيشتر از ارزش دفتری سرمايه می باشد و يا اين که شرکای باقی مانده برای جلب رضايت 
او جهت خروج از شرکت حاضر می شوند مبلغی بيشتر از مانده حساب سرمايه به وی بپردازند. که در اين صورت مابه التفاوت مبلغ 
پرداختی به شريک خارج شونده به عنوان پاداش به شريک خروجی محسوب گشته و به نسبت سود و زيان به حساب سرمايه شرکای 

باقی مانده منظور می گردد. 
مثال نمونه ١١: عباسی و رجبی و حکيمی با سرمايه هايی معادل ٩/۰۰۰/۰۰۰ و ۶/۰۰۰/۰۰۰ و ٣/۰۰۰/۰۰۰ ريال و نسبت های 
سود و زيانی ٣ و ٢ و ١ شرکای شرکت تضامنی عباسی و شرکا هستند. با توافق شرکا حکيمی در تاريخ ۸۹/۱۰/۱۵ با دريافت مبلغ 

۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد از شرکت کناره گيری نمود.
مطلوبست: ثبت اين رويداد. 

حل:  مبلغ اضافه پرداختی به حکيمی ٠٠٠/۱/۵۰۰ = ۳/۰۰۰/۰۰۰ - ۴/۵۰۰/۰۰۰
 / / /× =

3
1 500 000 900 000

5
سهم عباسی از اضافه پرداختی به حکيمی 

 / / /× =
2

1 500 000 600 000
5

سهم رجبی از اضافه پرداختی به حکيمی 
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دفتر روزنامه شرکت تضامنی …
بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
حساب سرمايه حکيمی١١٠/١٥

حساب سرمايه عباسی 
حساب سرمايه رجبی

حساب موجودی نقد
بابت خروج حکيمی از شرکت

٣/٠٠٠/٠٠٠
٩٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

٤/٥٠٠/٠٠٠

۴ــ خروج شريک از شرکت با تجديد ارزيابی دارايی ها و بدهی های شرکت: در اين حالت هم مانند ورود شريک جديد، 
ابتدا کلئه دارايی ها و بدهی های شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزيابی مجدد قرار گرفته و تغييرات به حساب تجديد 

ارزيابی منظور شده و ماندٔه حساب تجديد ارزيابی به سرمائه شرکا منتقل گرديده و سپس شريک از شرکت خارج می گردد. 
مثال نمونه ١٢: مسعود و فرهاد و فرزاد با سرمايه هايی معادل ۸/۰۰۰/۰۰۰ و ۶/۰۰۰/۰۰۰ و ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و نسبت های 
سود و زيانی ٣ و ٢و ١ شرکای شرکت تضامنی هستند. با توافق شرکا فرزاد قصد خروج از شرکت را داشته و قرار بر ارزيابی دارايی ها 

و بدهی های شرکت گرديد که پس از انجام ارزيابی نتايج زير به دست آمد: 
١) ساختمان شرکت مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال افزايش قيمت يافته است. 

٢) موجودی کاالی شرکت مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال کاهش ارزش داشته است. 
٣) برای وام شرکت بهره ای (کارمزد) معادل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال درنظر گرفته شود. 

٤) مخارج ارزيابی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت گرديد. 
مطلوبست: انجام  عمليات حسابداری جهت خروج شريک در دفتر روزنامه شرکت.

حل: 
دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکاربدهکار عطف شرح تاريخ رديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

حساب ساختمان 
حساب تجديد ارزيابی 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب موجودی کاال 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب بهرٔه پرداختنی وام

حساب تجديد ارزيابی 
حساب موجودی نقد 

حساب سرمايه مسعود 
حساب سرمايه فرهاد 
حساب سرمايه فرزاد 

حساب تجديد ارزيابی 
حساب سرمايه فرزاد 

حساب موجودی نقد

٣/٠٠٠/٠٠٠

٤/٥٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠

٥٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

٣/٥٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

٤/٥٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠

٥٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠

٣/٥٠٠/٠٠٠

حساب تجديد ارزيابی
٢) ٤/٥٠٠/٠٠٠
٣) ١/٠٠٠/٠٠٠
٤) ٥٠٠/٠٠٠

١) ٣/٠٠٠/٠٠٠

٦/٠٠٠/٠٠٠٣/٠٠٠/٠٠٠

٥) ٣/٠٠٠/٠٠٠م  ٣/٠٠٠/٠٠٠

حساب سرمايه فرزاد
٥) ٥٠٠/٠٠٠

٦) ٣/٥٠٠/٠٠٠
 م  ٤/٠٠٠/٠٠٠

٤/٠٠٠/٠٠٠٤/٠٠٠/٠٠٠
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 ١ــ خروج شريک در شرکت تضامنى به چند صورت امکان پذيرست؟
ج) به صورت عادى امکان پذيرست. الف) بدون تجديد ارزيابى  

د) الف و ب  ب) با تجديد ارزيابى  
 ٢ــ چنانچه در هنگام خروج هر يک از شرکا، سهم الشرکٔه وى از سوى ساير شرکا خريدارى شود: 

الف) در سرمائه شرکت، تغييرى حاصل نمى شود.
ب) سرمائه شرکت معادل سهم الشرکه شريک خروجى کاهش مى يابد. 

ج) سرمايه شرکت معادل واگذارى سرمايه شريک خروجى افزايش مى يابد. 
د) هيچ  کدام 

 ٣ــ پرداخت سهم الشرکه بابت خارج شدن يک شريک ممکن است: 
الف) از سوى شرکاى باقى مانده پرداخت شود. 

ب) از سوى شخصى که سهم الشرکه به او واگذار شده است پرداخت شود. 
ج) از سوى شرکت پرداخت شود. 

د) همه موارد 
٤ــ نسبت پرداخت سود به شرکاى باقى مانده پس از خروج يکى از شرکا چگونه خواهد بود؟ 

ج) الف و ب   الف) به نسبت سابق  
د) هيچ کدام  ب) به نسبت هاى جديد مورد توافق  

٥ــ خروج شريک در کدام     يک از حالت هاى زير امکان پذير است؟ 
ج) با دريافت دارايى ها کمتر از سهم الشرکه  الف) با دريافت دارايى ها بيش از سهم الشرکه  

د) همٔه موارد  ب) با دريافت دارايى ها معادل سهم الشرکه  
 

١ــ ابراهيمى و سعادتى، شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که سهم الشرکٔه هر يک به ترتيب ٥/٠٠٠/٠٠٠ و 
٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. در اول تيرماه سال جارى، ابراهيمى کلئه سهم الشرکه خود را با موافقت سعادتى به بابايى 

واگذار کرده، مبلغ ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال از وى دريافت نمود و از شرکت خارج شده است. 
مطلوبست:ثبت رويداد فوق در دفتر روزنامه شرکت. 

٢ــ باقرى، کاظمى و عباسى، شرکاى يک شرکت تضامنـى هستنـد که سهم الشرکٔه آنـان بـه ترتيـب ٤/٠٠٠/٠٠٠، 
٨/٠٠٠/٠٠٠ و ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. در شهريورماه سال جارى عباسى سهم الشرکٔه خود را به نسبت سرمايه ساير شرکا 

پرسش های چهار گزينه ای

مسائل
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به آنها واگذار کرد و از شرکت خارج  شد. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى رويداد مذکور. 

صندوق  از  خروجى،  شريک  سرمايه  حساب  مانده  کنند  توافق  باقى مانده  شرکاى  چنانچه  فوق،  مسئله  در  ٣ــ 
شرکت پرداخت شود. 

مطلوبست: ثبت حسابدارى اين رويداد. 
 ٤ــ ويسى، ابراهيمى و رضايى، شرکاى يک شرکت تضامنى اند که به ترتيب به نسبت ٥ و ٤ و ١ در سود و زيان 

سهيم هستند. مانده حساب سرمايه شرکا در ٣/١/ ××١٣ عبارت است از: 
١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ماندٔه حساب سرمايه ويسى  

٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ماندٔه حساب سرمايه ابراهيمى 
١٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ماندٔه حساب سرمايه رضايى 

 در تاريخ ٣/١/ ××١٣ ويسى از شرکت خارج مى شود. 
مطلوبست: ثبت خروج ويسى در هر يک از حالت هاى زير: 

3  سهم الشرکه خود را به مبـلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريـال به ابراهيمى و مابـقى آن را به مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ 
4

١/١ــ ويسى 
ريال به رضايى واگذار کرد و بهاى آنها را از اين افراد نقدًا دريافت نمود. 

١/٢ــ مبلغ ١٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال طى چک از حساب جارى شرکت پرداخت شد و يک فقره سفته چهار ماهه به 
مبلغ ٣/٧٥٠/٠٠٠ ريال از طرف شرکت صادر و بابت سهم الشرکه ويسى به وى تسليم شد. 

ـ جعفرى، کريمى و اسماعيلى شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که در سود و زيان به نسبت مساوى شريک اند.  ٥ـ 
مانده حساب سرمائه هر يک از شرکا معادل ٤/٧٠٠/٠٠٠ ريال است. در اول مرداد ماه سال جارى، کريمى تصميم به 

خروج از شرکت گرفت و سهم الشرکٔه خود را به مبلغ ٥/٥٠٠/٠٠٠ ريال از صندوق شرکت دريافت نمود. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى خروج کريمى از شرکت. 

 ٦ــ چنانچه در مسئلٔه فوق، مبلغ پرداختى بابت سهم الشرکه کريمى از صندوق ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال باشد 
مطلوبست:ثبت حسابدارى اين رويداد.

3  در سود و زيان 
8

4 و 
8

  ، 1
8

 ٧ــ رحيمى، رضايى و حقيقت، شرکاى يک شرکت تضامنى هستند که به نسبت 
شريک اند. در اول تيرماه سال جارى، رضايى تصميم به خروج از شرکت مى گيرد و طبق توافق شرکا، ارزش دفترى کلئه 
دارايى ها، مورد قبول واقع مى شود و مقرر مى گردد عالوه بر پرداخت سهم الشرکه سرمايهٔ  رضايى به مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال، مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال نيز به عنوان پاداش به ايشان پرداخت شود. چنانچه پس از خروج رضايى نسبت سود و 

زيان بين شرکاى باقى مانده ١ و ٣ باشد، 
مطلوبست: ثبت حسابدارى اين رويداد.

٨ ــ ترازنامه شرکت تضامنی ر ئوفی نيا و شرکا در تاريخ ۱۳۸۹/۹/٣٠ به شرح زير است: 
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شرکت تضامنی رئوفی نيا و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ۱۳۸۹/۹/۳۰
٢٠/٠٠٠/٠٠٠حساب های پرداختنی ٢٢/٠٠٠/٠٠٠موجودی نقد ــ بانک
٣٦/٠٠٠/٠٠٠وام پرداختنی ٢٠/٠٠٠/٠٠٠حساب های دريافتنی 

٩٠/٠٠٠/٠٠٠سرمايه رئوفی نيا ٨/٠٠٠/٠٠٠ملزومات 
٦٤/٠٠٠/٠٠٠سرمايه سعيدزاده ٦٤/٠٠٠/٠٠٠موجودی کاال 

٤٠/٠٠٠/٠٠٠سرمايه خسروی ١٢/٠٠٠/٠٠٠اثاثه 
٣٤/٠٠٠/٠٠٠وسايل نقليه 

٩٠/٠٠٠/٠٠٠ساختمان 
٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠جمع بدهی و سرمايه ٢٥٠/٠٠٠/٠٠٠جمع دارايی ها 

شرکای رئوفی نيا و سعيدزاده و خسروی با نسبت های سود و زيانی ٥ و ٣ و ٢ شريک اند و با توافق آنان خسروی 
در اين تاريخ قصد جدايی از شرکت را دارد و قرار شد پس از خروج خسروی نسبت های سود و زيانی شرکا به ترتيب ٢ 

و١ شود. همچنين دارايی ها و بدهی های شرکت به شرح زير مورد ارزيابی قرار گرفت: 
١) معادل ٪١٠ حساب های دريافتنی غيرقابل وصول تشخيص داده شد و از حساب ها حذف گردد. 

٢) موجودی کاال به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی گرديد. 
٣) اثاثه به ارزش ۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال برآورد قيمت گرديد. 

٤) وسايل نقليه به ارزش ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال کمتر ارزيابی گرديد. 
٥) ساختمان به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال قيمت گذاری شد. 

٦) برای وام پرداختنی بهره ای (کارمزدی) معادل ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال تعيين و منظور گرديد. 
٧) مخارج ارزيابی معادل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال شد که از موجودی نقدی شرکت پرداخت شد. 

٨) مقرر گرديد که از مبلغ سرمايه خسروی هنگام خروج ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال آن نقد پرداخته شده و نسبت به مابقی 
آن سفتٔه يکسالٔه بدون بهره صادر و تسليم گردد. 

مطلوبست: 
الف) انجام عمليات حسابداری الزم جهت خروج خسروی از شرکت. 

ب) تنظيم ترازنامه شرکت پس از خروج خسروی. 

۵ــ٣ــ انحالل شرکت های تضامنی 
منظور از انحالل پايان يافتن فعاليت های واحد تجاری (انقطاع تداوم فعاليت) می باشد که می تواند با هريک از موارد زير اتفاق بيفتد: 

١ــ اتمام موضوع يا مدت فعاليت شرکت. 
٢ــ ناممکن بودن انجام موضوع فعاليت شرکت. 

٣ــ در صورت موافقت کلئه شرکا. 
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٤ــ در صورت ورشکسته شدن شرکت يا هريک از شرکا. 
٥ــ در صورت فوت يکی از شرکا. 

٦ــ در صورتی که دادگاه بنا به تقاضای هريک از شرکا انحالل شرکت را اعالم نمايد. 
پس از تصميم و توافق شرکا بر انحالل شرکت، شرکا يک نفر از ميان خود و يا خارج از شرکت را به عنوان مدير تصفيه انتخاب 

نموده تا مسئوليت کلئه مراحل تصفيه را برعهده گرفته و انجام دهد. که اين مراحل عبارتند از: 
١ــ فروش دارايی ها و وصول مطالبات. 

٢ــ پرداخت کليه ديون شرکت (ابتدا به اشخاص ثالث و سپس به شرکا بابت وام آن ها).
٣ــ تقسيم سود و زيان ناشی از تصفيه شرکت بين شرکا به نسبت سود و زيان. 

٤ــ توزيع وجوه نقد باقی مانده بين شرکا به ميزان سرمايه آن ها. 
دوره تصفيه: به مدت زمان بين اعالم انحالل شرکت و انحالل قطعی شرکت دوره تصفيه گويند. 

تذکر: در حالت کلی، زمانی که کليه دارايی ها به وجه نقد تبديل نشده و کليه تعهدات شرکت به اشخاص ثالث پرداخت نشده 
باشد، وجهی بين شرکا توزيع نمی گردد و اگر نقدينگی شرکت جوابگوی تعهدات نباشد شرکا بايد از اموال شخصی خود، وجوه الزم 

را تأمين کنند. 
١ــ٥ــ٣ــ روش های انحالل و تصفيه شرکت های تضامنی 

١ــ فروش يا واگذاری شرکت به شکل داير 
٢ــ تصفيه تدريجی 

٣ــ تصفيه آنی 
١ــ فروش يا واگذاری شرکت به صورت داير: در اين روش شرکای شرکت تضامنی، شرکت را در حالت داير و فعال 

واگذار کرده و يا به فروش می رسانند و منافع حاصل را به تناسب سرمايه های خود تقسيم می نمايند. 
٢ــ روش تصفيه تدريجى شرکت تضامنی: در اين روش، تسويه حساب هاى شرکت، به طور تدريجى و در طول مدت زمان 
طوالنى صورت مى گيرد. همچنين، در اين روش، به تدريج که دارايى هاى شرکت به فروش مى رسد، حساب دارايى مربوط بستانکار و 
حساب وجوه نقد معادل قيمت فروش، بدهکار مى گردد و به ازاى هر گونه سود يا زيان ناشى از فروش دارايى ها، حساب جارى شرکا به 
نسبت تقسيم سود و زيان، (برحسب مورد)، بدهکار يا بستانکار مى گردد. در روش تصفيه تدريجى،  چنانچه بابت امر تصفيه هزينه اى 
صورت گيرد، معادل مبلغ پرداختى بابت اين هزينه ها، حساب جارى، شرکا به نسبت تقسيم سود و زيان، بدهکار و حساب وجوه نقد، 
و  مى گردند  منتقل  شرکا،  جارى  حساب  به  مستقيماً  يافته  تحقق  زيان هاى  و  سود  همٔه  روش  اين  در  کلى،  طور  به  مى گردد.  بستانکار 
درنهايت، مانده وجوه نقد به نسبت سرمايه شرکا بين آنها تقسيم مى شود. براى اين کار، حساب سرمايه شرکا بدهکار و حساب وجوه 
نقد، بستانکار مى شود. در اين روش، معموالً وجوه نقد موجود در شرکت، پس از پرداخت تمامى بدهى ها، بين شرکا به نسبت سرمائه 

آنها توزيع مى گردد. اين روش در کتاب حاضر مورد نظر نيست. 
٣ــ روش تصفيه آنى شرکت تضامنی: در روش تصفيه آنی، فرض آن است که دارايی های شرکت به طور يکجا (يا در مدت 

زمانی کوتاه) به فروش خواهد رسيد و برای ثبت عمليات حسابداری می توان از يکی از روش های زير استفاده نمود: 
١ــ استفاده از حساب تصفيه 

٢ــ استفاده از حساب سود و زيان تصفيه 
٣ــ استفاده از روش تعديل سرمايه 
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برای سادگی و سهولت کار در کتاب حاضر فقط به روش استفاده از حساب تصفيه پرداخته می شود. 
مراحل ثبت حسابداری استفاده از حساب تصفيه:  

١ ــ حسابى به  نام «حساب تصفيه» در دفتر کل افتتاح مى کنيم. 
۲ــ کليه دارايى هاى شرکت به استثناى موجودی نقد را به بدهکار حساب تصفيه بسته و دارايى ها بستانکار مى شوند. 

٣ــ کليه ذخيره ها و استهالک های انباشته را بدهکار و تصفيه را بستانکار می نماييم.
٤ــ کلئه هزينه هايى که در دورٔه تصفيه انجام مى گيرد، به اين حساب بدهکار    و حساب صندوق يا بانک بستانکار مى شوند.

٥ ــ  هر مقدار از دارايى ها که فروخته يا واگذار مى شوند، حساب تصفيه معادل مبالغ وصولى يا واگذارى، بستانکار و حساب 
صندوق يا بانک بدهکار مى گردند. چنانچه هر يک از دارايى هاى شرکت به شرکا واگذار شود به جاى حساب موجودی نقد، حساب 

جارى شريک (در صورت وجود) و يا حساب سرمايه شريک مذکور بدهکار مى گردد. 
٦ ــ  بدهى هاى شرکت تسويه مى گردد يعنى حساب بدهى ها بدهکار  و معادل آن، حساب موجودی نقد بستانکار مى شود۱. 

٧ــ حساب جارى هر شريک را به حساب سهم الشرکه (سرمايه) آن شريک انتقال مى دهيم تا وضعيت هر شريک به طور کلى 
مشخص شود. 

٨ ــ پس از انجام مراحل فوق و مانده گيرى از حساب تصفيه، با توجه به ماندٔه حساب تصفيه (سود يا زيان تصفيه)، سهم هر 
شريک از اين سود يا زيان به نسبت شراکت وى محاسبه و به سرمايه آنان منتقل و حساب تصفيه بسته مى شود.  

٩   ــ با انجام عمل بند فوق حساب تصفيه بسته مى شود و سود يا زيان تصفيه نيز به حساب سرمائه شرکا انتقال مى يابد با اين عمل 
ممکن است حساب سرمايه هر يک از شرکا مانده بستانکار و يا مانده بدهکار پيدا کند. 

بدهکار بودن ماندٔه حساب سرمائه هر شريک به معنى آن است که آن شريک نه تنها سرمائه اوليه خود را از دست داده، بلکه 
معادل ماندٔه بدهکار حساب سرمايه، به ساير شرکا بدهکار است و بايد اين بدهى را به شرکت يا ساير شرکا بپردازد. در چنين صورتى، 

حالت هاى زير متصور است: 
الف) شريک بدهکار، معادل مانده بدهکار حساب سرمايه خود، پول نقد، به صندوق يا بانک شرکت واريز مى کند که در اين 

حالت، حساب صندوق يا بانک بدهکار شده، حساب سرمائه شريک، معادل وجه پرداختى بستانکار مى گردد. 
ب) شريک بدهکار، با يکى يا ساير شرکا توافق مى کند که معادل ماندٔه بدهکار حساب سرمايه خود به ساير شرکا، پس از ختم 
تصفيه پرداخت کند. در چنين حالتى، حساب سرمايه شريک يا شرکايى که بدهى شريک مديون را پذيرفته اند معادل بدهى شريک مديون، 

بدهکار مى شود و حساب سرمائه شريک مديون، معادل همين مقدار بستانکار مى گردد. 
پ) اگر شريک بدهکار، به  هر دليلى قادر به پرداخت بدهى خود به شرکت (و شرکا) نباشد عمالً چنين رويدادى باعث وارد  آمدن 
4 در سود و زيان شرکتى سهيم 
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ضرر ساير شرکا به نسبت خود مى شود. مثالً چنانچه اميرى و حسينى و فرزادى به نسبت هاى 
باشند و حساب سرمايه فرزادى مانده بدهکار داشته باشد و او نتواند آن  را به شرکت (يا شرکا) پرداخت کند، مبلغ بدهى فرزادى بايد به 
نسبت ١ و ٣ بين اميرى و حسينى تسهيم گردد. يعنى در اين حالت حساب سرمايه هر يک از ساير شرکا را معادل سهم الشرکه آن شريک 

از بدهى شريک مديون، بدهکار و حساب سرمايه شريک مديون را معادل مانده اش، بستانکار مى کنيم. 
۹ــ با انجام بند الف فوق فقط دو گروه حساب داراى مانده خواهند بود. حساب هاى نقدى و حساب هاى سرمائه شرکا، ماندٔه 
اين دو گروه حساب، بايد مساوى باشد. در چنين حالتى (وجود وجوه نقدى در صندوق يا بانک)، موجودى نقد معادل مانده حساب 

١ــ اگر پرداخت بدهی شرکت توسط يکی از شرکا تقبل گردد بدهی مورد نظر بدهکار شده و سرمايه شريک بستانکار می گردد. 
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سرمايه شرکاى موجود بين آنها تقسيم مى شود. بدين طريق که حساب سرمايه هر يک از شرکا، معادل مانده اش، بدهکار و هر يک از 
حساب هاى نقدى (صندوق و بانک) نيز معادل ماندٔه آنها، بستانکار مى شوند. 

تذکر مهم: در مورد حسابدارى انحالل شرکت تضامنى، توجه دانش آموزان را به اين نکته جلب مى نمايد که نبايد وجه نقد را 
نيز بر مبناى نسبت مقرر در شرکت نامه براى تقسيم سود و زيان، بين شرکا توزيع کنند، زيرا با اين عمل، ماندٔه حساب سرمائه شرکا، 
معموالً بسته (صفر) نمى شود و به عبارت ديگر، عمليات تصفيه نيمه تمام مى ماند. بنابراين، بايد توجه کرد که نسبت مقرر در شرکت نامه، 
مبناى تقسيم سود و زيان بين شرکاست. در صورتى که در پايان عمليات تصفيه، مبناى توزيع وجه نقد بين شرکا، مانده حساب سرمائه 

آنها پس از فروش دارايى ها، وصول مطالبات، پرداخت بدهى ها و تقسيم سود و يا زيان تصفيه مى باشد. 

بستانکار بدهکار عطف شرحتاريخ رديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

حساب تصفيه 
کليه دارايی ها به تفکيک (به استثنای موجودی نقد) 

بابت بستن دارايی ها 
حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 

حساب استهالک انباشته دارايی های ثابت (به تفکيک) 
حساب تصفيه 

بابت بستن استهالک انباشته دارايی ثابت و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 
حساب موجودی نقد 
حساب تصفيه 

بابت فروش دارايی ها و يا وصول مطالبات 
حساب سرمايه شريک 

حساب تصفيه 
بابت واگذاری دارايی به يکی از شرکا 

حساب بدهی ها 
حساب موجودی نقد 

حساب تصفيه 
بابت پرداخت بدهی ها با کسب تخفيف 

حساب بدهی ها 
حساب تصفيه 

حساب موجودی نقد 
بابت پرداخت بدهی ها همراه با کارمزد آن 

حساب تصفيه 
حساب موجودی نقد 

بابت پرداخت هزينه های تصفيه 
حساب تصفيه 

حساب سرمايه شرکا (به تفکيک) 
بابت بستن حساب تصفيه و انتقال سود (تصفيه) 

تذکر: در مورد زيان اين ثبت برعکس انجام می شود.
حساب سرمايه شرکا (به تفکيک) 

حساب موجودی نقد 
بابت پرداخت سرمايه شرکا و انحالل شرکت 

××

××
××

××

××

××

××
××

××

××

××

××

×

××

××

××
××

××

××

××

××
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مثال نمونه ١: حسينى و اميرى، در شرکت تضامنى حسينى و شرکا در سود و زيان آن، به نسبت مساوى سهيم اند. در تاريخ 
پايان شهريورماه سال جارى، شرکا تصميم به انحالل شرکت مى گيرند. ترازنامه شرکت در تاريخ مذکور به صورت زير بوده است: 

شرکت تضامنی حسينی و شرکا 
ترازنامه

به تاريخ ٦/٣١/××١٣

 دارايی ها:             
موجودی نقد                   ٣/٠٠٠/٠٠٠

حساب دريافتنی               ١٧/٥٠٠/٠٠٠
 موجودی کاال                 ٢٥/٠٠٠/٠٠٠
ساختمان                         ١٢/٠٠٠/٠٠٠
اثاثه                                  ٢/٥٠٠/٠٠٠

جمع                                  ٦٠/٠٠٠/٠٠٠

بدهی و سرمايه: 
حساب های پرداختنی ١٥/٠٠٠/٠٠٠
سرمايه حسينی          ٢٥/٠٠٠/٠٠٠
سرمايه اميری            ٢٠/٠٠٠/٠٠٠

جمع                  ٦٠/٠٠٠/٠٠٠

              
 نتيجه انحالل شرکت به شرح زير بوده است: 

١/١ــ ساختمان به مبلغ ١٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رفت. 
١/٢ــ موجودى کاال به مبلغ ٢٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال فروخته شد. 

١/٣ــ اثاثه به مبلغ ٢/١٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رسيد. 
١/٤ــ جمع مبالغ وصولى از بدهکاران ١٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. 

١/٥ــ هزينه هاى تصفيه بالغ بر ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى گردد. 
١/٦ــ کليه بدهى هاى شرکت با کسر ١٠ درصد تخفيف، تصفيه شد. 

حل: ترتيب انحالل و تصفيه شرکت و ثبت هاى الزم در دفتر روزنامه به روش آنى به صورت زير خواهد بود: 

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

حساب تصفيه ۱
حساب های دريافتنی 

موجودی کاال 
ساختمان 

اثاثه
بابت بستن حساب دارايی ها 

٥٧/٠٠٠/٠٠٠
١٧/٥٠٠/٠٠٠
٢٥/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٠٠٠/٠٠٠
٢/٥٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

بابت فروش ساختمان 

١٤/٠٠٠/٠٠٠
١٤/٠٠٠/٠٠٠
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موجودی نقد ٣
حساب تصفيه 

بابت فروش موجودی کاال 

٢٦/٠٠٠/٠٠٠
٢٦/٠٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٤
حساب تصفيه 

بابت فروش اثاثه 

٢/١٠٠/٠٠٠
٢/١٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ۵
حساب تصفيه 

بابت وصول مطالبات 

١٧/٠٠٠/٠٠٠
١٧/٠٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه ٦
موجودی نقد 

بابت پرداخت هزينه تصفيه 

١/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی ٧
موجودی نقد 
حساب تصفيه 

بابت پرداخت بدهی های شرکت 

١٥/٠٠٠/٠٠٠
١٣/٥٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠

پس از انجام ثبت هاى فوق، حساب تصفيه بسته مى شود و ماندٔه آن به عنوان سود يا زيان تصفيه، به نسبت تقسيم سود و زيان، 
بين شرکا تقسيم مى شود: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

حساب تصفيه ٨
سرمايه حسينی 
سرمايه اميری 

بابت بستتن حساب تصفيه و انتقال آن به حساب سرمايه شرکا

٢/٦٠٠/٠٠٠
١/٣٠٠/٠٠٠
١/٣٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه
١  ٥٧/٠٠٠/٠٠٠                 
٦   ١/٠٠٠/٠٠٠                    

٨ سود تصفيه    ٢/٦٠٠/٠٠٠

١٤/٠٠٠/٠٠٠ ٢
٢٦/٠٠٠/٠٠٠ ٣ 
٢/١٠٠/٠٠٠ ٤

١٧/٠٠٠/٠٠٠ ٥    
١/٥٠٠/٠٠٠ ٧    

٦٠/٦٠٠/٠٠٠٦٠/٦٠٠/٠٠٠

موجودی نقد 
م ٣/٠٠٠/٠٠٠

٢  ١٤/٠٠٠/٠٠٠

٣  ٢٦/٠٠٠/٠٠٠

٤   ٢/١٠٠/٠٠٠

٥   ١٧/٠٠٠/٠٠٠

١/٠٠٠/٠٠٠ ٦  
١٣/٥٠٠/٠٠٠ ٣    

٤٧/٦٠٠/٠٠٠ ٩    
٦٢/١٠٠/٠٠٠٦٢/١٠٠/٠٠٠



٦٦

سرمايه حسينی

٩ ٢٦/٣٠٠/٠٠٠
مانده    ٢٥/٠٠٠/٠٠٠

سود      ١/٣٠٠/٠٠٠ ٨

٢٦/٣٠٠/٠٠٠  ٢٦/٣٠٠/٠٠٠               

سرمايه اميری

٩ ٢١/٣٠٠/٠٠٠
مانده    ٢٠/٠٠٠/٠٠٠
سود  ١/٣٠٠/٠٠٠ ٨

سود   ٢١/٣٠٠/٠٠٠٢١/٣٠٠/٠٠٠

 پس از بستن حساب تصفيه با سرمايه شرکا مانده حساب صندوق يا نقد و بانک دقيقاً برابر با ماندٔه سرمايه شرکا خواهد بود که 
با ثبت زير، آخرين عمليات انحالل انجام مى شود: 

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

سرمايه حسينی ٩
سرمايه اميری 

موجودی نقد
بابت پرداخت طلب شرکا و پايان تصفيه

٢٦/٣٠٠/٠٠٠
٢١/٣٠٠/٠٠٠

٤٧/٦٠٠/٠٠٠

مثال نمونه ٢: فرهمند و فدائى و ايمانى، شرکاى شرکت تضامنى ايمانى و شرکا هستند که نسبت مشارکت آنها در سود و زيان 
٤، ٣ و ١ مى باشد. ترازنامه شرکت تضامنى ايمانى و شرکا، به تاريخ ٢/٣١/  ××١٣ به شرح زير بوده است. شرکا، تصميم گرفته اند شرکت 

را در اين تاريخ منحل نمايند. فعاليت شرکت در دورٔه تصفيه به شرح زير بوده است:
  فروش ماشين آالت ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال 

  فروش ساختمان ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال
  پرداخت بدهى هاى شرکت

  پرداخت ٤٠٠/٠٠٠ ريال هزينه هاى تصفيه 

ترازنامه شرکت تضامنی ايمانی و شرکا
به تاريخ ترازنامه ٢/٣١/××١٣

موجودی نقد              ٣/١٠٠/٠
ماشين آالت          ١/٠٠٠/٠٠٠
ساختمان              ٢/٠٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی     ١٠٠/٠٠٠
سرمائه ايمانی             ٢/٠٠٠/٠٠٠
سرمائه فدائی             ٢/٠٠٠/٠٠٠
سرمائه فرهمند            ٢/٠٠٠/٠٠٠

جمع بدهی و سرمايه    ٦/١٠٠/٠٠٠جمع دارايی ها     ٦/١٠٠/٠٠٠

مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى مربوط به انحالل و تصفيه شرکت با فرض:
٢/١ــ دارايی ها به قيمت دفتری به فروش برسد.

۲/٢ــ چنانچه ماشين آالت به قيمت ٨٠٠/٠٠٠ ريال و ساختمان به قيمت ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رسيده باشد. 
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٢/٣ــ چنانچه ماشين آالت به قيمت ١/٢٠٠/٠٠٠ ريال و ساختمان به قيمت ٢/٨٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رود.

١ــ ثبت عمليات تصفيه با فرض اول 
دفتر روزنامه شرکت تضامنی ايمانی و شرکا

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

حساب تصفيه ١
ماشين آالت 

ساختمان 
بستن حساب دارايی های غيرنقدی

٣/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

فروش ماشين آالت و ساختمان 

٣/٠٠٠/٠٠٠
٣/٠٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 
پرداخت هزينه دوران تصفيه 

٤٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

پرداخت بدهی های جاری شرکت 

١٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

سرمايه فرهمند ٥
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

حساب تصفيه 
بستن حساب تصفيه

٢٠٠/٠٠٠
١٥٠/٠٠٠
٥٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠

سرمايه فرهمند ٦
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

                      موجودی نقد
پرداخت به شرکا و انحالل شرکت 

١/٨٠٠/٠٠٠
١/٨٥٠/٠٠٠
١/٩٥٠/٠٠٠

٥/٦٠٠/٠٠٠
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٢ــ ثبت عمليات تصفيه با فرض دوم 
دفتر روزنامه شرکت تضامنی ايمانی و شرکا

  بستانکار      بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
ماه روز 

حساب تصفيه ١
ماشين آالت 

ساختمان 

٣/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

١/٨٠٠/٠٠٠
١/٨٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 

٤٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

١٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

سرمايه فرهمند ٥
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

حساب تصفيه 

٨٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠

١/٦٠٠/٠٠٠
سرمايه فرهمند ٦

سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

موجودی نقد 

١/٢٠٠/٠٠٠
١/٤٠٠/٠٠٠
١/٨٠٠/٠٠٠

٤/٤٠٠/٠٠٠
۳ــ ثبت عمليات حسابداری با فرض سوم 

ماه روز   بستانکار بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
حساب تصفيه ١

ماشين آالت 
ساختمان 

٣/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

٤/٠٠٠/٠٠٠
٤/٠٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 

٤٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

١٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه٥
سرمايه فرهمند 
سرمايه فدائی 

سرمايه ايمانی  

٦٠٠/٠٠٠
٣٠٠/٠٠٠
٢٢٥/٠٠٠
٧٥/٠٠٠

سرمايه فرهمند ٦
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

موجودی نقد 

٢/٣٠٠/٠٠٠
٢/٢٢٥/٠٠٠
٢/٠٧٥/٠٠٠

٦/٦٠٠/٠٠٠
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 مثال نمونه ٣: تراز آزمايشى شرکت تضامنى ناصرى و شرکا، به تاريخ ١٢/٣٠/××  ١٣ در زير ارائه شده است. ناصرى و 
سعيدى و توانا شرکاى شرکت، تصميم گرفته اند که در ١٢/٣٠/  ××١٣ شرکت را منحل و تصفيه کنند. منافع شرکا در شرکت به  ترتيب 

1 و خالصٔه اطالعات تصفيه، به شرح زير مى باشد: 
5

 ، 2
5

2  و 
5

عبارت اند از  ، 
۱ــ معادل ٧٠٠/٠٠٠ ريال از حساب هاى دريافتنى وصول شد و مابقى سوخت شده تلقى گرديد. 

۲ــ مبلغ ٦٠٠/٠٠٠ ريال از اسناد دريافتنى وصول شد. 
۳ــ مبلغ ٨٠/٠٠٠ ريال از پيش پرداخت بيمه پس از لغو قرارداد وصول شد. 

۴ــ موجودى کاال نقدًا به مبلغ ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال فروخته شد. 
٥ ــ ملزومات ادارى نقدًا به مبلغ ٧٠/٠٠٠ ريال فروخته شد. 

۶ ــ وسايل ادارى نقدًا به مبلغ ١/٧٠٠/٠٠٠ ريال فروخته شد. 
۷ــ ساختمان به مبلغ ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال فروخته شد و خريدار مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال آن را نقدًا پرداخت و در مقابل بقيه مبلغ، 

متعهد گرديد که اسناد پرداختنى شرکت به وى انتقال داده شود و پرداخت آن برعهدٔه وى قرار گيرد. 
۸   ــ هزينه هاى تصفيه معادل ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال پرداخت شد. 

۹ــ حساب هاى پرداختنى تسويه شد. 
۱۰ــ سود و زيان تصفيه به حساب مانده سرمايه شرکا انتقال داده شد. 

۱۱ــ باقى ماندٔه موجودی نقد بين شرکا تقسيم شد.
(T) مطلوبست:  اوًال ــ ماندٔه حساب هاى تراز آزمايشى اختتامى ١٢/٣٠/××  ١٣ در حساب هاى

ثانياً ــ ثبت عمليات حسابدارى فوق در دفتر روزنامه شرکت.
شرکت تضامنی ناصری و شرکا 

تراز آزمايشی  به تاريخ ۱۲/۳۰/××۱۳

بستانکاربدهکار به حساب رديف 
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

موجودی نقد 
حساب های دريافتنی 

اسناد دريافتنی 
پيش پرداخت بيمه 

موجودی کاال 
ملزومات اداری 

وسايل اداری 
ساختمان 

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
استهالک انباشته وسايل اداری

استهالک انباشته ساختمان 
حساب های پرداختنی 

اسناد پرداختنی
سرمايه ناصری 
سرمايه سعيدی 

سرمايه توانا 

٦٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠
٦/٠٠٠/٠٠٠

١٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠
١/٤٠٠/٠٠٠
٢/٥٠٠/٠٠٠
٣/٠٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠

١٢/٨٠٠/٠٠٠١٢/٨٠٠/٠٠٠جمع
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دفتر روزنامه شرکت تضامنی ناصری و شرکا

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

حساب تصفيه ١
حساب های دريافتنی

اسناد دريافتنی 
پيش پرداخت بيمه 

موجودی کاال 
ملزومات اداری 

وسايل اداری 
ساختمان 

بستن حساب های دارايی به حساب تصفيه 

١٢/٢٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠
٦/٠٠٠/٠٠٠

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول٢
استهالک انباشته وسايل اداری 

استهالک انباشته ساختمان 
حساب تصفيه 

بستن حساب ذخاير به حساب تصفيه 

١٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠
٢/٤٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٣
حساب تصفيه 
دريافت بخشی از مطالبات

٧٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠

موجودی نقد٤
حساب تصفيه 

دريافت بخشی از اسناد دريافتنی

٦٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٥
حساب تصفيه 

دريافت بخشی از پيش پرداخت بيمه 

٨٠/٠٠٠
٨٠/٠٠٠

موجودی نقد ٦
حساب تصفيه 

فروش موجودی کاال 

٣/٥٠٠/٠٠٠
٣/٥٠٠/٠٠٠
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دفتر روزنامه شرکت تضامنی ناصری و شرکا

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

موجودی نقد ٧
حساب تصفيه 

فروش ملزومات اداری 

٧٠/٠٠٠
٧٠/٠٠٠

موجودی نقد ٨
حساب تصفيه 

فروش وسايل اداری

١/٧٠٠/٠٠٠
١/٧٠٠/٠٠٠

موجودی نقد ٩
اسناد پرداختنی 

حساب تصفيه 
فروش ساختمان

٢/٠٠٠/٠٠٠
٢/٥٠٠/٠٠٠

٤/٥٠٠/٠٠٠

حساب  تصفيه ١٠
موجودی نقد 

پرداخت  هزينه های تصفيه

١/٠٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠

حساب های پرداختنی ١١
موجودی نقد 
تسويه حساب های پرداختنی 

١/٤٠٠/٠٠٠
١/٤٠٠/٠٠٠

حساب تصفيه١٢
سرمايه ناصری 
سرمايه سعيدی 

سرمايه توانا 
بستن مانده حساب تصفيه به سرمايه شرکا 

٣٥٠/٠٠٠
١٤٠/٠٠٠
١٤٠/٠٠٠
٧٠/٠٠٠

سرمايه ناصری ۱۳
سرمايه سعيدی 

سرمايه توانا 
موجودی نقدی

٣/١٤٠/٠٠٠
٢/١٤٠/٠٠٠
١/٥٧٠/٠٠٠

٦/٨٥٠/٠٠٠

اسناد دريافتنی

۷۰۰/۰۰۰ ١م ۷۰۰/۰۰۰

حساب های دريافتنی

۸۰۰/۰۰۰ ١م ۸۰۰/۰۰۰
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ملزومات اداری
١۰۰/۰۰۰ ١م ١۰۰/۰۰۰

وسايل اداری
۱/٥۰۰/۰۰۰ ١م ٥۰۰/۰۰۰/۱

موجودی کاال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ١م ۳/۰۰۰/۰۰۰

ساختمان
٦۰۰/۰۰۰ ١م ۶/۰۰۰/۰۰۰

پيش پرداخت بيمه
١۰۰/۰۰۰ ١م ١۰۰/۰۰۰

استهالک انباشته ساختمان
۱/۵۰۰/۰۰۰ م٢ ۱/۵۰۰/۰۰۰

استهالک انباشته وسايل اداری
۸۰۰/۰۰۰ م٢ ٨۰۰/۰۰۰

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
١۰۰/۰۰۰ م٢ ١۰۰/۰۰۰

سرمايه ناصری
۳/۰۰۰/۰۰۰ م١٣ ۳/۱۴۰/۰۰۰

١٢ ۱۴۰/۰۰۰

اسناد پرداختنی
۲/۵۰۰/۰۰۰ م٩ ۲/۵۰۰/۰۰۰

حساب های پرداختنی
۱/۴۰۰/۰۰۰ م١١ ۱/۴۰۰/۰۰۰

سرمايه توانا
۱/۵۰۰/۰۰۰ م١٣ ۱/۵۷۰/۰۰۰

١٢ ۷۰/۰۰۰

سرمايه سعيدی

۲/۰۰۰/۰۰۰ م١٣ ۲/۱۴۰/۰۰۰
١٢ ۱۴۰/۰۰۰

حساب تصفيه 
۱۲/۲۰۰/۰۰۰ ١

۱/۰۰۰/۰۰۰ ١٠

۳۵۰/۰۰۰ ١٢

٢ ۲/۴۰۰/۰۰۰
٣ ۷۰۰ /۰۰۰
٤ ۶۰۰/۰۰۰
٥ ۸۰/۰۰۰

٦ ۳/۵۰۰/۰۰۰
٧ ۷۰/۰۰۰

٨ ۱/۷۰۰/۰۰۰
٩ ۴/۵۰۰/۰۰۰

۱۳/۵۵۰/۰۰۰۱۳/۵۵۰/۰۰۰

حساب موجودی نقد
۶۰۰/۰۰۰ 

۷۰۰/۰۰۰ ٣

۶۰۰/۰۰۰ ٤

۸۰/۰۰۰ ٥

۳/۵۰۰/۰۰۰ ٦

۷۰/۰۰۰ ٧

۱/۷۰۰/۰۰۰ ٨

۲/۰۰۰/۰۰۰ ٩

١٠ ۱/۰۰۰/۰۰۰
١١ ۱/۴۰۰/۰۰۰
١٣ ۶/۸۵۰/۰۰۰

۹/۲۵۰/۰۰۰۹/۲۵۰/۰۰۰

مانده
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١ــ محمد و فرهاد و داود شرکای شرکت تضامنی محمد و شرکا می باشند که به نسبت ٤ و ٣ و ١ در سود و زيان 
شريک اند و ترازنامه پايان دوره شرکت تضامنی در تاريخ ۸۷/۱۲/۲۹ به شرح زير است: 

شرکت تضامنی محمد و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ۸۷/۱۲/۲۹
موجودی نقد    ۱۵/۵۰۰/۰۰۰
ماشين آالت       ۰۰۰/۰۰۰/٥

زمين                  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

حساب های پرداختنی     ۵۰۰/۰۰۰
سرمايه محمد               ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه فرهاد               ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه داود                ۱۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع بدهی و سرمايه  ۳۰/۵۰۰/۰۰۰جمع دارايی ها    ۳۰/۵۰۰/۰۰۰

مبلغ  به  زمين  و   ۶/۰۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ماشين آالت  و  گرفتند  شرکت  انحالل  به  تصميم  ترازنامه  تاريخ  در  شرکا 
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ به فروش رسيده و بدهی های شرکت پرداخت شد و هزينه های تصفيه به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت 

شد. 
مطلوبست: ثبت عمليات انحالل شرکت در دفاتر روزنامه و کل (به روش آنی). 

٢ــ سمير و هژير شرکای يک شرکت تضامنی با نسبت های مساوی در سود و زيان هستند. در پايان آذر ٨٨ تصميم به انحالل 
شرکت گرفتند.ترازنامه شرکت در تاريخ انحالل و نتيجه انحالل به شرح زير است: 

شرکت تضامنی سمير و هژير 
ترازنامه 

به تاريخ ۱۳۸۸/۹/۳۰

موجودی نقد             ۸۰۰/۰۰۰
حساب های دريافتنی   ۱/۰۰۰/۰۰۰
موجودی کاال              ۳/۰۰۰/۰۰۰
وسايل نقليه                   ۴/۵۰۰/۰۰۰

حساب های پرداختنی     ۱/۵۰۰/۰۰۰
سرمايه سمير                  ۳/۹۰۰/۰۰۰
سرمايه هژير                   ۳/۹۰۰/۰۰۰

جمع بدهی و سرمايه       ۹/۳۰۰/۰۰۰جمع دارايی ها                ۹/۳۰۰/۰۰۰

١) حساب های دريافتنی با تخفيف ٪١٠ وصول گرديد. 
٢) موجودی کاال به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال به سمير واگذار گرديد. 

٣) حساب های پرداختنی با کسب ٪٢٠ تخفيف پرداخت و تسويه حساب گرديد. 

مسائل
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٤) وسايل نقليه به مبلغ ۳/۵۰۰/٠٠٠ ريال نقد به فروش رسيد. 
٥) مخارج تصفيه به مبلغ ۶۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت گرديد. 

کليه  شدن  بسته  تا  شرکت  کل  و  روزنامه  دفاتر  در  آنی)  روش  (به  شرکت  انحالل  عمليات  ثبت  مطلوبست: 
حساب ها. 

۳ــ سامان و آرش و ميالد به ترتيب با نسبت های ١ و ٣ و ٤ شرکای يک شرکت تضامنی هستند. شرکا تصميم به 
انحالل شرکت گرفتند و ترازنامه شرکت قبل از انحالل به صورت زير است. 

شرکت تضامنی ميالد و شرکا
ترازنامه 

به تاريخ ۸۹/۱۰/۲۰
دارايی ها:

موجودی نقد                                              ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
حساب های دريافتنی   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

کسر شود: ذخيره م.م    (۳/۰۰۰/۰۰۰)
خالص حساب های دريافتنی                      ۱۲/۰۰۰/۰۰۰
جاری سامان                                             ۵/۰۰۰/۰۰۰
ملزومات                                                    ۶/۰۰۰/۰۰۰
پيش پرداخت بيمه                                       ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
موجودی کاال                                            ۲۴/۰۰۰/۰۰۰

اثاثه اداری                          ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
استهالک انباشته اثاثه          (۸/۰۰۰/۰۰۰)

ارزش دفتری اثاثه                                     ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
ساختمان                             ۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 استهالک انباشته ساختمان (۱۳/۰۰۰/۰۰۰)
ارزش دفتری ساختمان                           ۴۷/۰۰۰/۰۰۰

بدهی ها:
حساب های پرداختنی   ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
اسناد پرداختنی            ۹/۰۰۰/۰۰۰
پيش دريافت درآمد     ٠٠٠/۱۰/۰۰۰
جاری ميالد                ۸/۰۰۰/۰۰۰

جمع بدهی ها                                                ۴۲/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه ها: 

سرمايه سامان      ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه آرش        ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه ميالد       ۵۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع سرمايه شرکا                                        ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سود انباشته                                                ۴/۰۰۰/۰۰۰

جمع بدهی و سرمايه                                     ۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰جمع دارايی ها                                           ۱۴۶/۰۰۰/۰۰۰

ساير اطالعات به شرح زير در دست است: 
ميالد  به  ريال   ۳/۵۰۰/۰۰۰ مبلغ  به  ملزومات  و  تسويه  ريال   ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ وصول  با  دريافتنی  حساب های   (١

واگذار شد. 
٢) موجودی کاال به مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فروش رسيد. 

٣) پيش پرداخت بيمه پس از کسر ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مدت منقضی شده وصول گرديد. 
٤) اثاثه اداری و ساختمان يکجا به مبلغ ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ به فروش رسيد. 

٥) حساب های پرداختنی پس از کسر ٪٢٠ تخفيف پرداخت و تسويه حساب گرديد. 
٦) اسناد پرداختنی پرداخت شد. 
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٧) پيش دريافت درآمد با پرداخت ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال تسويه شد. 
٨) مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مخارج تصفيه و مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه آب و برق شرکت پرداخت 

شد. 
مطلوبست: ثبت عمليات حسابداری انحالل شرکت به روش آنی در دفاتر روزنامه و کل شرکت. 

٤ــ شرکت تضامنی فرهادی و شرکا در پايان سال ٨٨ منحل و ترازنامه آن در زمان انحالل به شرح زير است: 

شرکت تضامنی فرهادی و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹

دارايی ها:
موجودی نقد                                              ۵۲/۰۰۰/۰۰۰

حساب های دريافتنی   ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
کسر شود: ذخيره م.م    (۰۰۰/۰۰۰/٥)

خالص حساب های دريافتنی                      ۳۰/۰۰۰/۰۰۰
جاری اسماعيلی                                       ۱۷/۰۰۰/۰۰۰
موجودی کاال                                           ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
ملزومات                                                    ۰۰۰/۰۰۰/٨
پيش پرداخت اجاره                                    ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
زمين                                                        ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

ساختمان                              ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ 
استهالک انباشته ساختمان    (۲۵/۰۰۰/۰۰۰)

ارزش دفتری ساختمان                              ۴۵/۰۰۰/۰۰۰
وسايل نقليه                            ٠٠٠/۳۰/۰۰۰

 استهالک انباشته وسايل نقليه (۱۲/۰۰۰/۰۰۰)
ارزش دفتری وسايل نقليه                            ۱۸/۰۰۰/۰۰۰

بدهی ها:
حساب های پرداختنی   ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
وام پرداختنی               ۴۰/۰۰۰/۰۰۰
پيش دريافت فروش      ٠٠٠/۳۸/۰۰۰
جاری فرهادی              ۲۱/۰۰۰/۰۰۰

جمع بدهی ها                                               ۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه : 

سرمايه فرهادی          ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه اسماعيلی        ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
سرمايه فرامرزی         ٣۰/۰۰۰/۰۰۰

جمع سرمايه شرکا                                    ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
سود انباشته                                             ۳۵/۰۰۰/۰۰۰

جمع بدهی و سرمايه                                 ۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰جمع دارايی ها                                             ۲۷۴/۰۰۰/۰۰۰

ساير اطالعات به شرح زير است: 
١) حساب های دريافتنی با وصول ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال تسويه شد. 

٢) موجودی کاال به مبلغ ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فروش رسيد. 
٣) ملزومات و زمين يک جا به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فروش رسيد. 

شده  منقضی  مدت  کسر  پس از  بود  شده  پرداخت  يکسال  برای   ۸۸/۸/۳۰ تاريخ  در  اجاره که  پيش پرداخت   (٤
وصول شد. 

٥) ساختمان به مبلغ ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فروش رسيد و وسايل نقليه به مبلغ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال به فرهادی 
واگذار شد. 
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٦) حساب های پرداختنی پس از کسر ٪٥ تخفيف پرداخت شد. 
٧) پيش دريافت فروش با پرداخت ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال تسويه گرديد. 

٨) وام پرداختنی با پرداخت ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال تسويه شد. 
٩) بابت تصفيه شرکت مبلغ ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال مخارج تصفيه و مبلغ ۹/۰۰۰/۰۰۰ ريال دستمزد مدير تصفيه 

پرداخت شد. 
مطلوبست: انجام عمليات حسابداری انحالل شرکت به روش تصفيه آنی با اين فرض که اگر مانده حساب سرمايه 

شريکی بدهکار شد قادر به پرداخت آن نمی باشد. 
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 ١ــ آيا ممکن است زيان شرکا در شرکت تضامنى، از ميزان سهم الشرکٔه آنها در شرکت تجاوز کند؟ توضيح دهيد. 
٢ــ آزادى و رادپور، مى خواهند يک شرکت تضامنى تشکيل دهند که در آن آزادى به طور تمام وقت و رادپور 
به طور نيمه وقت اشتغال داشته باشند. در صورتى که در شرکت نامه، ترتيب ديگرى براى تقسيم سود پيش بينى نشده باشد، 

شرکا، به چه نسبتى در سود و زيان شرکت سهيم خواهند بود؟ توضيح دهيد. 
عنوان  به  خود  قبلى  مؤّسسه  از  را  زير  دارايى هاى  تأسيس،  شرف  در  تضامنى  شرکت  يک  شرکاى  از  يکى  ٣ــ 

قسمتى از سهم الشرکه، به شرکت جديد عرضه کرده است: 
الف) اثاثه ادارى به بهاى تمام شده ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال و استهالک انباشته ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال.

ب) اتومبيل به بهاى تمام شده ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال و استهالک انباشته ٣٥٠/٠٠٠ ريال. 
ج) مطالبات از اشخاص ثالث به مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال. 

شرکا موافقت کردند که اثاثٔه ادارى به قيمت دفترى و اتومبيل به بهاى ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گردد و صد 
درصد از مطالبات فوق قابل وصول تلقى شود. 

به نظر شما دارايى هاى فوق چگونه بايد در دفاتر شرکت جديد ثبت شود؟ 
٤ــ به نظر شما چه عواملى بايد در تقسيم سود و زيان بين شرکاى يک شرکت تضامنى، در نظر گرفته شود؟ 

٥ــ يکى از شرکاى يک شرکت تضامنى، مايل است سهم الشرکٔه خود را به برادرش واگذار کند. 
الف) آيا اين امر منطبق با قانون تجارت است؟ 

ب) آيا ساير شرکا، ملزم به پذيرفتن شريک جديد هستند؟ 
ج) آيا خروج شريک مذکور از شرکت باعث انحالل شرکت مى شود؟ 

٦ــ چه تفاوتى بين ورود يک شريک جديد به شرکت در دو حالت زير وجود دارد؟ 
الف) از طريق خريد سهم الشرکه از شرکاى موجود.

ب) از طريق آوردن سرمايه به شرکت.
٧ــ علوى و نورى، به طور مساوى در سود و زيان يک شرکت تضامنى سهيم اند و ماندٔه حساب سرمائه آنها، به 
ترتيب ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال و ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال است. علوى با موافقت نورى نيمى از سهم الشرکه خود را به شيروانى 

مى فروشد. در هر يک از دو حالت زير، چه ثبتى در دفتر روزنامه شرکت بايد انجام شود: 
الف) اگر قيمت فروش ٢/١٠٠/٠٠٠ ريال باشد. 

ب) اگر قيمت فروش ٢/٦٠٠/٠٠٠ ريال باشد. 
٨  ــ چرا هنگام ورود شريک جديد به شرکت تضامنى، دارايى هاى شرکت مورد تجديد ارزيابى قرار مى گيرد؟ 

۹ــ هنگام انحالل شرکت تضامنى: 
الف) سود و زيان ناشى از تصفئه شرکت، چگونه بين شرکا تقسيم مى شود؟ 

ب) مانده وجوه نقد پس از پرداخت بدهى هاى شرکت، چگونه بين شرکا تقسيم مى شود؟ 

پرسش ها

تمرين های دوره ای
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پرسش های چهار گزينه ای

١۰ــ بهمنى و الهامى، که به طور مساوى در سود و زيان يک شرکت تضامنى سهيم اند، تصميم به انحالل شرکت 
مى گيرند. مانده حساب سرمائه آنها به ترتيب ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال و ٢/٨٠٠/٠٠٠ ريال است. پس از فروش کلئه دارايى هاى 

غيرنقدى و پرداخت بدهى ها، موجودى نقدى شرکت ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال است. 
مطلوبست: 

الف) محاسبٔه سود يا زيان ناشى از تصفيه شرکت
ب) نحؤه تقسيم سود يا زيان حاصله بين شرکا 
ج) نحؤه تقسيم وجوه نقد باقى مانده بين شرکا.

به  ترتيب  به  شرکت  زيان  و  سود  در  که  هستند  تضامنى  شرکت  يک  شرکاى  طاهرى،  و  حيدرى  رهامى،  ١۱ــ 
نسبت هاى ٢، ٢ و ١ سهيم اند. پس از تقسيم زيان هاى ناشى از تصفئه شرکت، حساب سرمايه رهامى داراى مانده بدهکار 
به مبلغ ٩٠٠/٠٠٠ ريال گرديد. چنانچه رهامى به علت ورشکستگى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد، زيان حاصل به 

چه کسانى و به چه ترتيبى، تحميل خواهند شد؟ 

١ــ جمع منافع شريکى، طى يک دوره ٣٥٠/٠٠٠ و ماندٔه حساب او در اول دوره ٨٠/٠٠٠ بدهکار و در آخر دوره 
١٠٠/٠٠٠ ريال بستانکار بوده است. برداشت هاى وى در آن دوره چقدر است؟ 

ب) ٣٣٠/٠٠٠ الف) ٣٧٠/٠٠٠   
د) ١٥٠/٠٠٠  ج) ١٧٠/٠٠٠   

۲ــ عنوان بستانکار ثبت «واگذارى» ساختمان شرکت تضامنى در هنگام تصفيه به يکى از شرکا چيست؟ 
ب) صندوق  الف) سرمائه شريک    

د) تصفيه  ج) ساختمان    
۳ــ در صورت خروج شريک از شرکت تضامنى، از کدام يک از اقالم زير، سهمى به او تعلق مى گيرد؟ 

ب) سود تا تاريخ خروج الف) اندوخته ها    
ج) افزايش حاصل از ارزيابى مجدد دارايى هاى غيرنقدى   

د) هر سه مورد فوق   
۴ــ ٤٠٠/٠٠٠ ريال از اسناد دريافتنى يک شرکت تضامنى در تاريخ تصفيه، واگذار و بابت آن ٣٨٠/٠٠٠ ريال 

دريافت مى شود. مبلغ مابه التفاوت چه تغييرى ايجاد مى کند؟ 
ب) کاهش حساب اسناد دريافتنى  الف) افزايش در حساب هزينٔه کارمزد   

د) افزايش در حساب صندوق  ج) کاهش در حساب تصفيه    
ـ با ورود شريک جديد به صورت خريد قسمتى از سهم الشرکه يکى از شرکاى قديمى، مانده چه حسابى تغيير مى کند؟  ۵   ـ 

ب) دارايی الف) سرمايه    
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د) اندوخته    ج) سرمايه شريک قديمى  
۶  ــ مانده بدهکار حساب جارى شريکى در اول سال ٦٠/٠٠٠ ريال بوده است. اگر سهم سود او در آن سال 
١٥٠/٠٠٠ ريال بوده و ١٤٠/٠٠٠ ريال نيز کاال برداشت نموده باشد، ماندٔه حساب جارى او در ترازنامه پايان سال چه 

مبلغى است؟ 
ب) بدهکار ٢٠٠/٠٠٠  الف) بدهکار ٥٠/٠٠٠   
د) بستانکار ٩٠/٠٠٠  ج) بستانکار ١٠/٠٠٠   

۷ ــ حساب جارى شريک شرکت تضامنى، در کدام يک از موارد زير بستانکار مى گردد؟ 
ب) برداشت وجه نقد  الف) برداشت کاال   

د) پرداخت سهم سود او از شرکت  ج) منظور کردن سهم او از سود شرکت    
1 سود و 

4
۸   ــ سود يک شرکت تضامنى، از اول سال تا تاريخ ٣/١/ ××١٣ که شريکى از شرکا فوت کرده (و در  

زيان سهيم بوده است) معادل ١/٨٠٠/٠٠٠ ريال برآورد شده است. سهم سود او چقدر است؟ 
ب) ٤٥٠/٠٠٠ الف) ٤٠٠/٠٠٠   
د) ٦٧٥/٠٠٠  ج) ٦٠٠/٠٠٠   

۹ــ کدام حساب زير منجر به کاهش سهم الشرکه شريک خارج شده مى گردد؟ 
ب) برداشت هاى وى  الف) کاهش ارزيابى مجدد دارايى هاى شرکت    

د) هر سه مورد  ج) مانده بدهکار جارى او   
١۰ــ در کدام ثبت زير، حساب تصفيه بدهکار مى شود؟ 

الف) فروش اثاثه  ب) بستن اندوخته   
د) فروش ساختمان  ج) بستن سود تصفيه    

4 در سود و زيان يک شرکت تضامنى شريک هستند موافقت مى کنند 
5

1 و  
5

١۱ــ حسنى و حسينى که به نسبت 
1  سود و زيان شريک کنند. پس از ورود علوى، نسبت سهم سود حسينى 

6
که ضمن دريافت مبلغى از علوى او را در 

کدام است؟ 
4

6
د)    2

6
ج)    3

6
ب)    1

6
الف)   

1 سهيم اند. حميدى به عنوان شريک جديد وارد شرکت شده 
3

2  و  
3

۱۲ــ رضايى و وفايى در سود و زيان به نسبت 
1  سود و زيان شرکت سهيم مى باشد. نسبت جديد مشارکت رضايى و وفايى در شرکت چقدر است؟   

4
است و در 

1

3
1 و 

2
د)   1

4
1 و 

3
ج)    1

4
1 و 

2
ب)    3

5
1   و  

4
الف) 

۱۳ــ در شرکت تضامنى، کدام يک از موارد زير صدق مى کند؟ 
الف) شرکا به نسبت سرمايه، به کل بدهى شرکت تعهد دارند.   
ب) هر يک از شرکا، نسبت به کل بدهى شرکت تعهد دارند.   

ج) شرکا به نسبتى که در سود و زيان سهيم هستند به کل بدهى تعهد دارند.   
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د) هيچ کدام   
۱۴ــ هنگام بستن حساب تقسيم سود در شرکت هاى تضامنى، چه حسابى بستانکار مى شود؟ 

ب) حساب سود و زيان انباشته  الف) حساب سرمايه    
د ) تصفيه ج) جارى شرکا   

۱۵ــ در هنگام تصفيه شرکت تضامنى، ماندٔه بدهکار حساب جارى شرکا، به کدام حساب زير بسته مى شود؟ 
ب) به حساب تصفيه  الف) به حساب بانک    

د) تقسيم سود  ج) به حساب سرمايه   
۱۶ــ حساب تصفيه به حساب. . . . . . . . . بسته مى شود. 

الف) سرمايه                             ب) برداشت    
ج) تقسيم سود                            د) صندوق   

۱۷ــ در هنگام تصفيه شرکت تضامنى، چنانچه بخشى از دارايى ها به شرکا واگذار شود، حساب…… به مبلغ…… 
بدهکار مى شود. 

ب) تصفيه، قيمت توافق شده  الف) تصفيه، قيمت تمام شده    
د) جارى شرکا، قيمت توافق شده  ج) تقسيم سود، قيمت توافق شده    

1  سهيم هستند. آنان مقرر کرده اند در سال ٥٪ 
3

2 و 
3

۱۸ــ بهروزى و بهرامى در يک شرکت تضامنى به نسبت  
سود تضمين شده به سرمائه آنها تعلق گيرد. 

اگر سرمائه بهروزى ۶/٠٠٠/٠٠٠ و سرمائه بهرامى ٧/٠٠٠/٠٠٠ و سود سال جارى پس از کسر ماليات معادل 
٩١١/٠٠٠ ريال باشد، باقی مانده سهم سود هر شريک پس از منظور نمودن سود تضمين شده سرمايه چقدر است؟ 

 ،٤٧٤/٠٠٠ بهروزى  جارى  حساب  ــ  بستانکار   ،٩١١/٠٠٠ (بدهکار)  زيان  و  سود  تقسيم  الف)حساب   
بستانکار ــ حساب جارى بهرامى، ٤٣٧/٠٠٠ 

 ،٣٠٠/٠٠٠ بهروزى  جارى  حساب  ــ  بستانکار   ،٦٥٠/٠٠٠ زيان  و  سود  تقسيم  حساب  ــ  بدهکار  ب)   
بستانکار ــ حساب جارى بهرامى ٦٥٠/٠٠٠ 

ج) بدهکار ــ تقسيم سود و زيان ٢٦١/٠٠٠، بستانکار ــ حساب جارى بهروزى ١٧٤/٠٠٠، بستانکار ــ   
حساب جارى بهرامى ٨٧/٠٠٠ 

د)هيچ کدام   

 
 ١ــ بهادرى و شيرازى با تبديل مؤّسسات خود،يک شرکت تضامنى تأسيس کردند. شيرازى دارايى هاى زير را 

به  عنوان سهم الشرکٔه خود در شرکت جديد عرضه کرده است: 
وجه نقد: ٥٥٠/٠٠٠ ريال ــ حساب هاى دريافتنى: ٣/٢٥٠/٠٠٠ ريال ــ موجودى کاال: ٢/٢٥٠/٠٠٠ ريال ــ 

مسائل
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دارايى هاى ثابت به بهاى تمام شده ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال و استهالک انباشته ١/٨٠٠/٠٠٠ ريال. 
طبق توافق بين شرکا: 

الف) موجودى کاال به مبلغ ٢/٤٥٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد.   
ب) دارايى هاى ثابت به مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى شد.   

ج) بهادری مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال وجه نقد بپردازد.  
مطلوبست: ثبت سرمايه گذارى شرکا در دفتر روزنامه شرکت جديد. 

تضامنى  شرکت  يک  در  ريال   ٦/٠٠٠/٠٠٠ و  ريال   ٤/٠٠٠/٠٠٠ ترتيب  به  سرمايه هاى  با  حسينى  و  اميرى  ٢ــ 
شريک اند. سهم سود هر يک را از سود ويژٔه شرکت پس از کسر ماليات به مبلغ ٤/۰٠٠/٠٠٠ ريال در هر يک از حاالت 

زير تعيين کنيد.   
الف) هيچ ترتيبى در مورد تقسيم سود و زيان در شرکت نامه پيش بينى نشده است.   

ب) طبق شرکت نامه، ابتدا سودى به نرخ ٨ درصد در سال، نسبت به سرمائه شرکا محاسبه و باقى ماندٔه سود به   
نسبت ٢ و ١ بين اميرى و حسينى تقسيم شود. 

ج) طبق شرکت نامه، به اميرى و حسينى به ترتيب مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال و ١/٢٠٠/٠٠٠ ريال حقوق در سال   
تعلق گيرد و باقى ماندٔه سود به طور مساوى بين آنها تقسيم شود. 

د) در شرکت نامه مقرر شود که ابتدا سودى به نرخ ٨ درصد در سال، نسبت به سرمائه شرکا، محاسبه و سپس به 
شرح بند (ج) فوق عمل شود. 

و       ريال   ٤/٠٠٠/٠٠٠ ترتيب  به  ماه  ××١٣  فروردين  اول  در  فرهادى  و  حامدى  سرمايه  حساب  مانده  ٣ــ 
٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال است و در شرکت نامه ترتيب خاصى براى تقسيم سود و يا زيان، پيش بينى نشده است. سود سال 

×× ١٣ شرکت ٤٥٠/٠٠٠ ريال پس از کسر ماليات است. 
مطلوبست: ثبت هاى الزم در دفتر روزنامه شرکت در مورد تقسيم سود بين شرکا. 

و  ريال   ٦/٠٠٠/٠٠٠ ترتيب   به  رحمتى  و  فنايى  سرمايه  حساب  مانده  شرکا،  و  فنايى  تضامنى  شرکت  در  ٤ــ 
٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. در تاريخ اول خرداد ماه، اميرى و فؤادى به عنوان شرکاى جديد وارد شرکت مى شوند. 
مبلغ  به  را  رحمتى  سهم الشرکٔه  از  پنجم  يک  و  ريال   ٢/٥٠٠/٠٠٠ مبلغ  به  را  فنايى  سهم الشرکٔه  از  سوم  يک  اميرى 
٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال خريدارى مى کند و فؤادى مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال وجه نقد بابت سهم الشرکه به شرکت مى پردازد. 

مطلوبست: 
الف) ثبت عمليات الزم در دفتر روزنامه شرکت در مورد شرکاى جديد.   

ب) محاسبٔه مانده حساب سرمايه هر يک از شرکا پس از ورود شرکاى جديد.   
٥ــ فاطمى و حيدرى، شرکاى يک شرکت تضامنى، تصميم به انحالل شرکت خود مى گيرند. آنان به طور مساوى 
در سود و زيان شرکت سهيم اند و ماندٔه حساب سرمايه شان به ترتيب ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال است. مانده 

وجوه نقدى پس از فروش دارايى ها و پرداخت بدهى هاى شرکت ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال است. 
مطلوبست: تقسيم وجوه نقدى باقى مانده بين شرکا. 

٦ــ بهارى و شوقى، تصميم به تشکيل يک شرکت تضامنى گرفته اند. قرار است بهارى ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 
شوقى ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال نقدًا در شرکت سرمايه گذارى کنند و بهارى به طور تمام وقت و شوقى به طور نيمه وقت (يک 
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دوم ساعات کار) در مؤسسه مشغول به  کار شوند. طرح هاى زير براى تقسيم سود مورد بررسى است: 
١/١ ــ به طور مساوى. ١/٢ ــ به نسبت سرمايه. ١/٣ ــ به نسبت زمان اشتغال در شرکت. ١/٤) احتساب ٨ 
درصد سود نسبت به سرمائه اوليه و تقسيم باقى مانده به نسبت هاى ٣ و ٢ براى بهارى و شوقى. ١/٥) احتساب سود به 
نرخ ٨ درصد نسبت به سرمائه اوليه و منظور کردن پاداش ساالنه به ترتيب به مبلغ ٦٠٠/٠٠٠ ريال (بهارى) و ٣٠٠/٠٠٠ 

ريال (شوقى) و تقسيم بقيه سود به طور مساوى بين آنها. 
مطلوبست: تقسيم سود ويژه با فرض اين که سود ويژه شرکت پس از کسر ماليات، اوالً، ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال و، 

ثانياً، ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال باشد. 
٧ــ يوسفى و رسولى، در اول شهريور سال ×× ١٣ يک شرکت تضامنى تشکيل داده اند. سهم الشرکٔه يوسفى مبلغ 
٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال تعيين شده است. قرار است يوسفى قسمتى از دارايى ها و بدهى هاى مؤسسه قبلى خود را به  شرکت 
جديد منتقل کند و معادل مابه التفاوت ارزش دارايى ها و بدهى هاى مذکور، تا مبلغ سهم الشرکٔه مقرر، وجه نقد به صندوق 

شرکت بپردازد.
ارزش دفترى دارايى ها و بدهى هاى مذکور و ارزش مورد توافق آنها به شرح زير است:

ارزش مورد توافق ــ ريال  ارزش دفترى ــ ريال     
  

حساب هاى دريافتنى         ١/٢٧٠/٠٠٠            ١/٢٧٠/٠٠٠ 
 ٨٥/٠٠٠  ٦٠/٠٠٠ ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 

 ٢/٢٢٥/٠٠٠  ٢/١٠٠/٠٠٠ موجودى کاال 
١/٩٥٠/٠٠٠   ٣/٧٥٠/٠٠٠ دارايى هاى ثابت 

١/٧٥٠/٠٠٠       ــ  استهالک انباشته 
 ٨٦٠/٠٠٠  ٨٦٠/٠٠٠  حساب هاى پرداختنى 
٥٠٠/٠٠٠  ٥٠٠/٠٠٠ اسناد پرداختنى 

همچنين، توافق مى شود که سرمايه گذارى رسولى در شرکت جديد شامل کاال به ارزش ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و وجه 
نقد به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد. در شرکت نامه، ترتيبات زير براى تقسيم سود و زيان پيش بينى شده است. 

الف ــ محاسبه ٦ درصد سود نسبت به سرمائه اولئه شرکا. 
ـ محاسبٔه حقوق ساالنه به مبلغ ٩٠٠/٠٠٠ ريال (يوسفى) و ١/٣٥٠/٠٠٠ ريال (رسولى) و تقسيم سود باقى مانده  بـ 

به طور مساوى بين آنها. 
١ــ ثبت هاى الزم را در مورد سرمايه گذارى شرکا در دفتر روزنامه شرکت جديد انجام دهيد. 

٢ــ سود ويژه شرکت پس از کسر ماليات در پايان سال مالى منتهى به ٢٩ اسفند ×× ١٣، مبلغ ٠۰٠/٣٥/٤٠۰ 
ريال و برداشت يوسفى و رسولى طى سال مذکور به ترتيب ٧٠٠/٠٠٠ ريال و ١/٤٥٠/٠٠٠ ريال بود. ثبت هاى الزم 
را براى بستن حساب سود و زيان و تقسيم سود بين شرکا در دفتر روزنامه انجام دهيد و ماندٔه حساب جارى شرکا 

را در پايان سال تعيين کنيد. 
٨ ــ موسوى، بخشنده و محمدى، شرکاى شرکت تضامنى موسوى و شرکا که در سود و زيان به نسبت ٣ و ٢ 
و ٢ سهيم اند در تاريخ اول آذر ×× ١٣ تصميم به انحالل شرکت خود گرفتند. مانده حساب سرمايه شرکا در آن تـاريخ، 
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بـه   ترتيب مبـلـغ ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريـال، ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريـال و ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريـال، مـوجودى نـقـدى ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال، 
ارزش دفترى ساير دارايى ها ١٥/٥٠٠/٠٠٠ ريال و جمع بدهى هاى شرکت، ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال بود. 

با توجه به هر يک از مفروضات زير، ثبت هاى الزم را در مورد عمليات تصفيه شرکت بنويسيد. 
الف) ساير دارايى ها به مبلغ ١٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رسد؛ بدهى ها پرداخت و باقى ماندٔه وجه نقد بين شرکا 

تقسيم شود. 
شرکا  بين  نقد  وجه  باقى ماندٔه  و  پرداخت  بدهى ها  رسد؛  فروش  به  ريال   ٨/٥٠٠/٠٠٠ مبلغ  به  دارايى ها  ساير  ب) 

تقسيم شود. 
پ) ساير دارايى ها به مبلغ ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال به فروش رسد؛ بدهى ها با تخفيف ١٠٠/٠٠٠ ريال پرداخت و باقى مانده 
وجه نقد بين شرکا تقسيم شود. پس از پرداخت وجه نقد موجود به شرکا، شريکى که مانده حساب سرمايه او بدهکار 

است، بدهى خود را به شرکت پرداخت کند و مبلغ مذکور نيز بين شرکا تقسيم شود. 
در سود و زيان سهيم مى باشند، به  شرح  1

4
3 و 

4
٩ــ ترازنامه شرکت تضامنى محمدى و ايمانى که شرکا به نسبت 

زير است: 
شرکت تضامنی محمدی و ايمانی

ترازنامه
به تاريخ ۱۲/۲۹/××۱۳

بدهى ها:  دارايى ها:   
 ۴٠٠/٠٠٠ حساب هاى پرداختنى   ٢٠٠/٠٠٠ موجودی نقد  

   ۴٠٠/٠٠٠ اسناد پرداختنى    ۲٠٠/٠٠٠ حساب هاى دريافتنى 
۸٠٠/٠٠٠ جمع بدهی ها      (۵٠/٠٠٠) ذ. م. م 

جارى شرکا:  ۱٥٠/٠٠٠ خالص حساب های دريافتنی  
۵٠/٠٠٠ ١٠٠/٠٠۰        محمدی  موجودی کاال  
 ۵٠/٠٠٠ ٤٠۰/٠٠٠        ايمانى  زمين  

١۰۰/۰۰۰ جمع جاری شرکا:            ۱/٠٠٠/٠٠٠ ساختمان 
حقوق شرکا:     (۲۰٠/٠٠٠) استهالک انباشته 
سرمايه شرکا:   ۸۰۰/۰۰۰ ارزش دفتری ساختمان  

 ٨٠۰/٠٠٠ محمدی    ۵۰۰/۰۰۰ ماشين آالت 
 ۵٠۰/٠٠٠ ايمانى    (۱۰۰/۰۰۰) استهالک انباشته 

۱/۳٠٠/۰۰۰ جمع سرمايه شرکا    ۴۰٠/٠٠٠ ارزش دفتری ماشين آالت  
۱۵۰/۰۰۰ اثاثه  

٢/٢٠٠/۰۰۰ جمع بدهى ها و حقوق شرکا    ٢/٢٠٠/۰۰۰ جمع دارايى ها  

                                
شرکا موافقت کردند که عادلخانى را طبق شرايط زير در شرکت وارد کنند: 

1 سرمايه و سود و زيان سهيم 
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١ــ عادلخانى مبلغ ٦٨٠/٠٠٠ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز و در  
گردد. 



٨٤

زمين  و  ريال   ۷۰۰/۰۰۰ ساختمان  ريال،   ۴۵۰/۰۰۰ ماشين آالت  ريال،   ۱۲۰/۰۰۰ مبلغ  به  کاال  موجودی  ٢ــ 
۶۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شد و مخارج تجديد ارزيابی به مبلغ ۵۰/۰۰۰ ريال توسط شرکت پرداخت شد.

مطلوبست: 
الف) ثبت تعديالت الزم در دفاتر شرکت.

ب) ثبت ورود شريک جديد.
ج) محاسبه نسبت های جديد سود و زيانی شرکا

د) تهيه ترازنامه جديد شرکت در تاريخ ۱۲/۲۹/××١٣
۱۰    ــ ترازنامه شرکت تضامنى دوانى و شرکا در پايان سال ۲  ×١٣ به شرح زير مى باشد: 

شرکت تضامنى دوانى و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ١٢/٢٩/ ۲  ×١٣ 
 ١/٧٠٠/٠٠٠ حساب هاى پرداختنى   ٤/٠٠٠/٠٠٠ موجودی نقد  
 ١/٥٠٠/٠٠٠ سرمايه دوانى   ١/٠٠٠/٠٠٠ حساب هاى دريافتنى  
 ٢/٨٠٠/٠۰٠ سرمايه خالدى   ٥/٠٠٠/٠٠٠ موجودى کاال  
 ٢/٧٠٠/٠٠٠ سرمايه اکبرى    ١/٨٠٠/٠٠٠ ماشين آالت 
 ٢/٥٠٠/٠٠٠ سود تقسيم نشده سال٢×۱۳     (٦٠٠/٠٠٠) استهالک انباشته 

۱/۲۰۰/۰۰۰ ارزش دفتری  
١١/٢٠٠/٠٠٠ جمع بدهى و سرمايه شرکا   ١١/٢٠٠/٠٠٠ جمع    دارايى ها  

در شرکت نامه موافقت شده است که آقاى دوانى مبلغ ٣٠٠/٠٠٠ ريال به عنوان حق مديريت دريافت دارد و به 
سرمائه شرکا ١٠٪ بهره تعلق گيرد و باقى ماندٔه سود، به نسبت مساوى بين شرکا تقسيم شود. 

پس از تقسيم سود و انتقال سود هر يک به حساب جارى آنان، شرکا تصميم مى گيرند که آقاى امانى را با سرمايه 
٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال و شرايط زير به عنوان شريک جديد بپذيرند: 

١ــ تقسيم سود در شرکت جديد به نسبت سرمايه باشد و امانى سرمائه خود را نقدًا بپردازد. 
٢ــ موجودى کاال به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ماشين آالت به مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى شود. 

٣ــ اثرات ناشى از تجديد ارزيابى ها، به حساب جارى منتقل شود. 
٤ــ ماندٔه حساب جارى شرکاى قبلى نقدًا به آنها پرداخت گردد. 

مطلوبست: 
١ــ تهيه جدول تقسيم سود در شرکت قبلى و انتقال سهم هر يک از شرکا به حساب  جارى آنها. 

٢ــ ثبت تعديالت فوق و ورود آقاى امانى به شرکت در دفتر روزنامه و کل. 
٣ــ تهيه ترازنامه شرکت جديد.


