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فصل اّول 

کليات تشکيل شرکت 
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود: 

۱ــ انواع کلى شرکت ها را توضيح دهد. 
۲ــ انواع واحدهاى اقتصادى را بيان نمايد. 

۳ــ شرکت را تعريف نمايد.
٤ــ عناصر اصلی تشکيل دهنده شرکت را بيان نمايد. 

٥ــ مراحل ثبت شرکت ها را در ايران بيان نمايد. 
٦ــ انواع شرکت هاى تجارى را توضيح دهد. 

 
١ــ١ــ تاريخچه قانون گذارى شرکت هاى تجارى در ايران 

 اولين قانون تجارى که در آن از شرکت هاى تجارى صحبت شده، قانون سال ١٣٠٣ مى باشد. سپس در سال ١٣٠٤ قوانين 
تجارى خاصى به تصويب رسيد که در آن وضعيت شرکت هاى تجارى (سهامى، تضامنى، مختلط و تعاونى) به اختصار بيان شده است. 
در سال ١٣١٠ قانون ثبت شرکت ها به تصويب رسيد که هدف آن، وضع مقررات خاص براى ثبت شرکت هاى موجود و تطبيق آن با 

مقررات قانون تجارت بود. 
اّما آنچه براى اولين بار، دربارٔه شرکت هاى تجارى وضع شد، قانون تجارت مصوب ١٣١١/٢/١٣ مى باشد. 

 
۲ــ١ــ طبقه بندى واحدهاى اقتصادى 

واحدهاى اقتصادى به دو دستٔه کلّى زير تقسيم مى شوند: 
١ــ واحدهاى انتفاعى که به قصد انتفاع از سوى شخص يا گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى تشکيل مى شوند و به فعاليت 

مى پردازند. 
٢ــ واحدهاى غيرانتفاعى که بدون قصد انتفاع از سوى شخص يا گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى در جهت پيشبرد 

هدف هايى که در مجموعه راستاى منافع جامعه است تشکيل مى شود و به فعاليت مى پردازند. 

واحدهای انتفاعی
واحدهای اقتصادی

واحدهای غيرانتفاعی
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به طورکلى، اصول مربوط به جمع آورى و ارائٔه اطالعات حسابدارى، کم و بيش در تمام واحدهاى اقتصادى يکسان است و 
بسيارى از مفاهيم و روش هاى حسابدارى در واحدهاى انتفاعى و غيرانتفاعى مشابه است. از اين رو، کتاب حاضر به توضيح حسابدارى 

واحدهاى انتفاعى مى پردازد.
واحدهاى انتفاعى از لحاظ نوع فعاليت و بر اساس قوانين ايران، به دو دستٔه کلّى زير تقسيم مى شود: 

١ــ واحدهاى تجارى انتفاعى: اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات تجارى اشتغال دارند. 
مانند: تجار و انواع شرکت ها. 

٢ــ واحدهاى غيرتجارى انتفاعى: اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات غيرتجارى اشتغال 
دارند. مانند: دفاتر حقوقى و مؤسسات حسابرسى. 

٣ــ١ــ اشخاص 
از منظر حقوقى، اشخاص يا حقيقى هستند يا حقوقى. 

در واقع، هر فرد يا هر کس که داراى ذات طبيعى است «شخص حقيقى» ناميده مى شود اّما شخص حقوقى متشکل از اعضاى 
مختلف مى باشد. به زبان ساده اشخاص حقوقى داراى ذات قانونى هستند. 

شخصيت حقوقى در واقع، وجودى فرضى است که به موجب قانون، اين وجود فرضى داراى شخصيت خاص و مستقلى 
مى باشد که هيچ گونه ارتباطى با شخصيت تشکيل دهندگان آن ندارد. شخصيت حقوقى، داراى کلئه حقوق و تکاليفى ا ست که قانون 

براى شخصيت حقيقى (افراد) تعيين کرده است. به استثناى حقوق و وظايفى که فقط انسان ها داراى آن هستند.

٤ــ١ــ شرکت چيست؟
شرکت، عبارت است از اجتماع دو يا چند نفر که هر يک امکاناتى را (اعم از وجه نقد، وسايل و ماشين آالت و غيره) با خود به 
درون اجتماع مذکور آورده و به منظور کسب سود، فعاليت مشترکى را انجام داده و منافع را به نسبت هاى معين تقسيم مى کنند. در 
قانون تجارت تعريف صريح و روشن از شرکت وجود ندارد. اما به موجب قانون مدنی شرکت عبارتست از: اجتماع حقوق مالکان 

متعدد در شيئی واحد به نحو اشاعه.
بر اين اساس، هر يک از افراد تشکيل دهندٔه شرکت را «شريک» يا «سهامدار» مى گويند. 

۱ــ٤ــ١ــ عناصر تشکيل دهندۀ شرکت: 
۱ــ همکارى دو يا چند نفر (تعدد شرکا) 

۲ــ آوردن حصه يا سهم الشرکه يا سرمائه مناسب (آورده نقدى و غيرنقدى) 
۳ــ ماهيت حقوقى شرکت 

۴ــ طرز تقسيم سود و زيان 

٥ــ١ــ مراحل و مدارک ثبت شرکت در ايران 
١ــ٥ــ١ــ مرجع ثبت شرکت ها: در ايران کلئه شرکت ها بايد در «اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری» به ثبت برسند. 

تذکر: 
١ــ شرکت هايی را که تحت مقررات قانون تجارت به ثبت برسند، را شرکت های اختياری می گويند. 
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٢ــ شرکت هايی را که با توجه به قانون مدنی ايجاد می شوند، شرکت قهری گويند. 
٢ــ٥ــ١ــ شرکت نامه: قرارداد يا توافق نامه کتبی بين شرکا قبل از تشکيل شرکت است که بيانگر کلئه روابط مالی و حقوقی 

بين شرکا و نحؤه فعاليت شرکت می باشد. 
٣ــ٥ــ١ــ اساس نامه: به مجموعٔه مفاد و شرايطی که برای تشکيل شرکت ها تنظيم می شود، اساس نامه می گويند که بايد کامالً 

طبق موازين قانونی باشد و به ثبت برسد.۱
جدول ١ــ١ــ مدارک ثبت شرکت ها در ايران

در شرکت های 
تضامنی

در شرکت های 
سهامی 

در شرکت های 
تعاونی

در شرکت های 
با مسئوليت 

محدود 

در شرکت های 
مختلط 

غيرسهامی 
درشرکت های 

مختلط سهامی 
در شرکت های 

نسبی

يک نسخه از 
شرکت نامه 

گواهی مديران 
شرکت مبنی بر 

پرداخت تمام سرمايه 
نقدی و تسليم 

سرمايه غيرنقدی با 
تعيين نام و سرمايه 

هريک از شرکا 
نام وامضای شريک 

يا شرکايی که مديريت 
شرکت را عهده دار 

هستند. 

يک نسخه از 
اساس نـامـه 
يـک نسخه 

صورت جلسه 
مجمع عمومی 

مؤسس    
يـک نسخه 

صورت جلسه 
اولين هيئت مديره 
گواهی بانک مبنی 

بر پرداخت ٣٥٪ 
سرمايه اوليه 

يک نسخه از 
اساس نامه 

درخواست 
کتبی طرح 

پيشنهادی و 
ارائه مجوز 

وزارت تعاون 
رسيد پرداخت 
مقدار حداقل 

سرمايه موردنظر 

يک نسخه از 
شرکت نامه 

نام مدير يا 
مديران شرکت 
گواهی مديران 
شرکت مبنی بر 

پرداخت کليه 
سرمايه نقدی و 

تسليم سرمايه 
غيرنقدی با تعيين 

قيمت حصه 
غيرنقدی

يک نسخه از 
شرکت نامه 

يک نسخه از 
اساس نامه (در 
صورت وجود)
نام شريک و يا 
شرکای ضامن 

که سمت مديريت 
دارند. 

يک نسخه از 
شرکت نامه 

يک نسخه از 
اساس نامه 
نام شريک 

و يا شرکای 
ضامن که سمت 
مديريت دارند. 

يک نسخه از 
شرکت نامه 

نام مدير يا مديران 
شرکت 

گواهی مديران 
شرکت حاکی 

از پرداخت تمام 
سرمايه نقدی و 

تسليم تمام سرمايه 
غيرنقدی با تعيين 

قيمت حصه 
غيرنقدی

٦ــ١ــ انواع شرکت های تجاری
طبق قانون تجارت ايران، شرکت های تجاری به هفت قسم است: 

١ــ٦ــ١ــ شرکت تضامنی: به موجب ماده ١١٦ قانون تجارت، شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص 
برای امور تجارتی بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنی تشکيل می شود؛ اگر دارايی شرکت برای تأديه تمام قروض کافی نباشد، هريک 

از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. 
٢ــ٦ــ١ــ شرکت سهامی: به موجب ماده ١ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکتی است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده 

و مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنان است. 
 (١٣٧٠ ايران (مصوب سال  جمهوری اسالمی  اقتصاد  تعاونی  قانون بخش  تعاونی: به موجب ماده ٢  شرکت  ٣ــ٦ــ١ــ 

شرکت هايی که با رعايت مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند، تعاونی شناخته می شوند. 
٤ــ٦ــ١ــ شرکت با مسئوليت محدود: به موجب ماده ٩٤ قانون تجارت، شرکت با مسئوليت محدود شرکتی است که بين 

١ــ نمونه ای از شرکت نامه و اساس نامه و نمودار صدور مجوز صرافی ها به عنوان شرکت تضامنی قبل از منابع و مآخذ به پيوست می باشد.
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دو يا چند نفر برای امور تجارتی تشکيل شده و هريک از شرکا بدون اين که سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا 
ميزان سرمايه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. 

که  است  شرکتی  غيرسهامی  مختلط  شرکت  تجارت،  قانون   ١٤١ ماده  موجب  به  غيرسهامی:  مختلط  شرکت  ٥ــ٦ــ١ــ 
برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بين يک يا چند نفر شريک ضامن (با مسئوليت تضامنی) و يک يا چند نفر شريک با مسئوليت 

محدود بدون انتشار سهام تشکيل می شود. 
٦ــ٦ــ١ــ شرکت مختلط سهامی: به موجب ماده ١٦٢ قانون تجارت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت 

اسم مخصوص بين يک عده شرکا سهامی و يک يا چند نفر شريک ضامن تشکيل می شود. 
٧ــ٦ــ١ــ شرکت نسبی: به موجب ماده ١٨٣ قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی و در تحت 

اسم مخصوص بين دو يا چند نفر تشکيل و مسئوليت هريک از شرکا به نسبت سرمايه ای است که در شرکت گذاشته است. 

جدول ٢ــ١ــ خالصه نحوه تشکيل شرکت ها به استناد قانون تجارت۱

نوع شرکت 
حداقل تعداد 

موردنياز برای 
تشکيل شرکت

ميزان مسئوليت و نوع سرمايه 
تعهدات 

لزوم نام يکی 
از شرکا در نام 

شرکت
نحوۀ تقسيم سود 

سهم الشرکه ٢نفر تضامنی 
(نامساوی) 

حداقل نام يکی از نامحدود 
شرکا 

به نسبت و يا روش 
تعيين شده از شرکت نامه 

سهام (به قطعات ٣ نفر سهامی 
مساوی) 

محدود به مبلغ اسمی 
سهام 

به نسبت تعداد سهام و ــ 
توافق مجمع عمومی 

سهام (قيمت ٧ نفر تعاونی 
مساوی) 

محدود به مبلغ اسمی 
سهام 

طبق ماده ٢٥ قانون ــ 
تعاون 

با مسئوليت 
محدود

سهم الشرکه ٢ نفر 
(نامساوی) 

محدود به مبلغ اسمی 
سرمايه 

به نسبت و يا روش تعيين ــ 
شده در شرکت نامه 

يک يا چندنفر شريک مختلط غيرسهامی
ضامن و يک يا چند 

نفر شريک با مسئوليت 
محدود

سهم الشرکه 
(نامساوی) 

نامحدود برای شرکای 
ضامن و محدود برای 
شريک با مسئوليت 

محدود

نام يک شريک 
ضامن الزامی 

است. 

به نسبت و يا روش تعيين 
شده در شرکت نامه 

يک يا چندنفر سهام دار مختلط سهامی 
و يک يا چندنفر شريک 

ضامن

سهام(قـطعـات 
مساوی) سهم 

الشرکه (نامساوی)

نامحدود برای شرکای 
ضامن و محدود به مبلغ 
اسمی سهام (سهام دار) 

نام يک شريک 
ضامن الزامی 

است 

به نسبت و يا روش تعيين 
شده در شرکت نامه 

سهم الشرکه ٢ نفر نسبی 
(نامساوی) 

سرمايه  نسبت  به  محدود 
شرکا

به نسبت و يا روش تعيين ــ 
شده در شرکت نامه 

١ــ برگرفته از کتاب حسابداری شرکت ها (١) تأليف جناب آقای دکتر حسن همتی
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۱ــ واحدهاى اقتصادى به چند دستٔه کلى تقسيم مى شوند؟ نام ببريد. 
٢ــ طبقه بندى واحدهاى انتفاعى براساس قوانين ايران کدام اند؟ 

٣ــ اشخاص از نظر حقوقى، به چند دسته تقسيم مى شوند؟ 
٤ــ شرکت چيست؟ 

٥ ــ عناصر تشکيل دهندٔه شرکت را نام ببريد. 
٦ــ مدارک ثبت شرکت تضامنى را نام ببريد. 

٧ــ انواع شرکت هاى تجارى را نام ببريد.  

۱ــ اولين قانون تجارى که در آن از شرکت هاى تجارى صحبت شده در چه سالى بوده است؟ 
ج) ۱۳۱۰ الف) ۱۳۰۳ 
د) ۱۳۱۱ ب) ۱۳۰۴ 
۲ــ واحدهاى اقتصادى شامل کدام يک از موارد زير است؟ 

ج) واحدهاى انتفاعى و غير انتفاعى الف) واحدهاى انتفاعى 
د) هيچ کدام ب) واحدهاى غير انتفاعى 

۳ــ براساس قوانين ايران، تقسيم بندى واحدهاى انتفاعى به چه صورت است؟ 
ج) تجارى و غير تجارى الف) سهامى و غير سهامى 

د) تجارى و دولتى ب) انتفاعى و غير انتفاعى 
۴ ــ از ديدگاه حقوقى، اشخاص: 

ج) نه حقيقى و نه حقوقى هستند. الف) فقط حقيقى هستند. 
د) حقيقى يا حقوقى هستند. ب) فقط حقوقى هستند. 

۵  ــ اشخاص حقوقى: 
الف) شامل انواع شرکت ها است.

ب) داراى ذات قانونى هستند. 
ج) وجودى فرضى است که به موجب قانون داراى شخصيتى مستقل از تشکيل دهندگان آن مى شود. 

د) هر سه مورد صحيح مى باشند.

پرسش های چهار گزينه ای

سؤاالت فصل اول ؟ ؟
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۶ ــ کدام تعريف، شرکت را به موجب قانون مدنى بيان مى کند؟ 
الف) شرکت عبارت است از اجتماع دو يا چند نفر به منظور کسب سود. 

ب) شرکت عبارت است از هر نوع اشخاص حقوقى.
ج) شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شىء واحد به نحو اشاعه.

د) شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان به نحو اشاعه.
۷ ــ شرکت نامه: 

الف) همان اساس نامه است. 
ب) قراردادى بين افراد تشکيل دهنده شرکت است. 

ج) شامل روابط همکارى بين افراد تشکيل دهنده شرکت، قصد انتفاع، موضوع مشارکت و مبلغ سرمايه است. 
د) موارد ب و ج صحيح است. 

۸  ــ کدام عبارت نادرست است: 
الف) واحد هاى تجارى انتفاعى اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات تجارى اشتغال 

دارند. 
ب) واحدهاى غيرتجارى انتفاعى اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات غيرتجارى 

اشتغال دارند. 
ج) شرکت  عبارت است از اجتماع مالکين متعدد در شيئى واحد به نحو اشاعه.

د) شخصيت حقيقى و شخصيت حقوقى هيچگونه تفاوتى ندارند.
۹  ــ شرکت، عبارت است از…

الف) اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيئى واحد به نحو اشاعه. 
ب) همکارى دو يا چند نفر در امور تجارى. 
ج) همکارى بيش از دو نفر در امور تجارى. 

د) همکارى چند نفر در امور تجارى براى تقسيم سود. 
 ۱۰ــ شرکت های تجارتی طبق قانون تجارت، چند نوع هستند؟ 

الف) سه نوع        ب) چهار نوع        ج) هفت نوع     د) هيچ کدام



٨

فصل دوم

شرکت تضامنى 
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود: 

۱ــ نحؤه تشکيل شرکت تضامنى و مشخصات شرکت نامه را توضيح دهد.
٢ــ بهره سرمايه در شرکت هاى تضامنى را توضيح دهد.
٣  ــ سهم الشرکه در شرکت هاى تضامنى را توضيح دهد.

٤  ــ ويژگى هاى شرکت تضامنى را شرح دهد.
۵ ــ انواع حساب های مورد استفاده در شرکت تضامنی را شرح دهد.

قانون تجارت، شرکت تضامنى را به شرح زير تعريف کرده است: 
شرکت تضامنى شرکتى ست که تحت نام مخصوص، براى امور تجارى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشکيل مى شود. 
اگر دارايى شرکت براى تأدئه تمام قروض کافى نباشد هر يک از شرکا، مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قرارى که برخالف 

اين، بين شرکا بسته شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم يکن خواهد بود. 
در اسم شرکت تضامنى بايد عبارت «شرکت تضامنى و الاقل اسم يک نفر از شرکا» ذکر شود. در صورتى که اسم شرکت مشتمل 
بر  اسامى تمامى شرکا نباشد بايد بعد از اسم شريک يا شرکايى که ذکر شده است عبارتى از قبيل «و شرکا» يا «و برادران» قيد گردد؛ مانند 

حسن و شريک، يا حسن و حسين و يا حسين و شرکا.

۱ــ٢ــ تشکيل شرکت تضامنى 
شرکت نامه مطابق قانون تنظيم شده باشد و  به موجب ماده ١١٨ قانون تجارت شرکت تضامنى، وقتى تشکيل مى شود که اوالً 

درثانى، تمام سرمايه نقدى، تحويل و سرمائه غيرنقدى نيز، تقويم۱ و تسليم۲ شده باشد. 
ليکن  ندارد،  اساس نامه  به  احتياج  قانوناً  تضامنى  شرکت  مى نامند.  تضامنى «سهم الشرکه»  شرکت  در  را  سرمايه  از  قسمت  هر 
مى تواند اساس نامه داشته باشد و هرگونه توافقى که بين شرکا به عمل آمده باشد در آن قيد شود. شرکت نامه مى بايست در ادارٔه ثبت 

شرکت ها به ثبت برسد و حاوى اطالعات زير باشد: 
۱ــ نام و مرکز اصلى شرکت 

٢ــ موضوع و مدت فعاليت شرکت 
١ــ تقويم يعنی ارزيابی دارايی ها به قيمت منصفانه بازار به تاريخ روز.

٢ــ تسليم يعنی واگذاری عين دارايی پس از تقويم به شرکت و تنظيم اسناد آن به نام شرکت.
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٣ــ مشخصات شرکا و نشانی آنها 
٤ــ سرمايه شرکت و سهم هريک از شرکا اعم از آوردٔه نقدی و غيرنقدی هر شريک 

٥ــ مقررات مربوط به تقسيم سود و زيان شامل: نرخ سود تضمين شده سرمايه، حقوق و پاداش و ميزان برداشت شرکا 
٦ــ تعيين حدود اختيارات و وظايف و مسئوليت شرکا در شرکت 

٧ــ مقررات مربوط به فسخ و فوت شرکا 
الزم به ذکر است که هرگونه تغيير در شرکت نامه با موافقت کلئه شرکا امکان پذير است. 

به موجب قانون تجارت، مدارکی که بايد به همراه تقاضانامٔه ثبت شرکت های تضامنی ارائه شود، عبارتند از:
۱ــ يک نسخه از شرکت نامه 

۲ــ يک نسخه از اساس نامه (اگر وجود داشته باشد) 
۳ــ معرفی شريک يا شرکايی که مديريت شرکت را برعهده دارند. 

٤ــ گواهی نامٔه پرداخت تمامی سرمايه نقدی و تسليم بقئه سرمايه شرکت به صورت غيرنقدی با تعيين ارزش منصفانٔه آنها که به 
امضای مديران شرکت رسيده باشد. 

از آنجا که شرکت نامه، رکن اصلی تشکيل شرکت تضامنی است، ذيالً به تشريح آن می پردازيم: 

۲ــ٢ــ شرکت نامه 
شرکت نامه، قراردادى ست که به صورت کتبى تنظيم مى گردد و حاوى توافقات انجام شده بين شرکا، قبل از ثبت شرکت مى باشد. 
که نشان دهندٔه کلئه روابط مالی و حقوقی شرکاء و نحؤه فعاليت شرکت است. شرکت نامه بايد به صورت قانونى تنظيم گردد و طبق مقّررات 
قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها به ثبت برسد و خالصٔه آن اعالم گردد. شرکت نامه از اهميت خاصى برخوردار است زيرا نحؤه 
رکن اصلى و زيربناى شرکت را تشکيل مى دهد. بنابراين در تنظيم آن بايد نهايت دّقت  ادارٔه شرکت و اخذ تصميمات آتى و اصوالً 
صورت پذيرد و تمام جوانب سنجيده شود زيرا به هيچ وجه قابل تغيير نيست مگر آن که در مورد تغييرات در مفاد شرکت نامه کلّئه شرکا، 

رضايت داشته باشند.

۳ــ٢ــ ويژگی های شرکت تضامنی 
١ــ٣ــ٢ــ مسئوليت نامحدود شرکا در مقابل تعهدات شرکت: در شرکت های تضامنی هريک از شرکا در مقابل تعهدات 
شرکت مسئول اند، چنانچه دارايی های شرکت برای پرداخت بدهی ها کافی نباشد، هريک از شرکا به تنهايی مسئول پرداخت کلئه بدهی ها 
می باشند. الزم به ذکر است که طبق ماده ١٢٤ قانون تجارت تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبٔه قروض بايد از خود شرکت 

به عمل آيد و پس از انحالل، طلبکاران می توانند برای وصول مطالبات خود به هريک از شرکا که بخواهند، رجوع کنند. 
٢ــ٣ــ٢ــ عمر محدود شرکت: با توجه به اين که عمر شرکت های تضامنی با ورود و خروج شريک و فوت، ورشکستگی يا 
محجوريت هر شريک به پايان می رسد، اگرچه ممکن است به فعاليت اقتصادی خود ادامه دهد ولی دارای شخصيت حقوقی جديدی 

می شود و به اين دليل عمر شرکت تضامنی را محدود می دانند. 
٣ــ٣ــ٢ــ مالکيت مشاع در دارايی ها: در شرکت های تضامنی، دارايی هايی که توسط هريک از شرکا به عنوان آوردهٔ نقدی 
و يا غيرنقدی در اختيار گذاشته شده و نيز دارايی هايی که توسط شرکت تحصيل می شود، دارايی مشترک شرکا محسوب شده و تمامی 
شرکا نسبت به هر يک ريال از دارايی های شرکت مالکيت مشترک دارند و هيچ شريکی نمی تواند نسبت به يک دارايی خاص به تنهايی 
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ادعای مالکيت کند. و به همين دليل سهم هر شريک از دارايی های شرکت هنگام انحالل با توجه به ماندٔه سرمايه آنان تعيين می شود. 
٤ــ٣ــ٢ــ انحالل شرکت: به موجب ماده ١٣٦ قانون تجارت، شرکت های تضامنی در يکی از حاالت زير می توانند منحل 

شوند: 
ــ پايان يافتن موضوع يا مدت فعاليت شرکت. 

ــ درصورتی که انجام موضوع شرکت ناممکن باشد. 
ــ در صورت موافقت کلئه شرکا.

ــ در صورت ورشکستگی شرکت يا هريک از شرکا.
ــ درصورت فوت هريک از شرکا. 

ــ در صورتی که دادگاه بنا به تقاضای هريک از شرکا انحالل شرکت را اعالم نمايد. 

٤ــ٢ــ انواع حساب های مورد استفاده در شرکت های تضامنی 
با توجه به اين که حسابداری دارايی ها و بدهی ها و موضوع فعاليت شرکت تضامنی مشابه مؤسسات تک مالکی می باشد. اما برای 

انجام عمليات حسابداری مربوط به روابط مالی بين شرکای شرکت تضامنی به طور کلی از حساب های زير استفاده می شود: 
١ــ حساب سرمايه شرکا 
٢ــ حساب جاری شرکا 

٣ــ حساب برداشت شرکا 
٤ــ حساب وام شرکا 

تذکر: اين نکته ضروری است که اين حساب ها در زمان ايجاد به تفکيک برای هريک از شرکا در دفاتر افتتاح می شود. 
١ــ٤ــ٢ــ حساب سرمايه شرکا: هرگونه آوردٔه نقدی و غيرنقدی شرکا و تغييرات در ساختار سرمايه و مالکيت شرکت در 

اين حساب ثبت می گردد. 
٢ــ٤ــ٢ــ حساب جاری شرکا: با توجه به اين که در ايران شرکت های تضامنی در ادارٔه ثبت شرکت ها به ثبت می رسد، در 
نتيجه سرمايه در آن ثابت است و طبق قانون تجارت هرگونه تغيير در آن بايد مجددًا در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد. لذا برخی از 
مبادالت و روابط مالی بين شرکت و شرکا در يک حساب جداگانه ای تحت عنوان حساب جاری شرکا ثبت می شود مثل حقوق، پاداش، 

(سود تضمين شده سرمايه، سود تضمين شده وام شرکا۱)، تقسيم سود و زيان خريد و فروش کاال بين شريک و شرکت.
الزم به ذکر است که حساب جاری شرکا يک حساب دايمی و ترازنامه ای بوده و در پايان دورٔه مالی اگر ماندٔه آن بدهکار باشد 
در قسمت دارايی های جاری پس از ساير حساب های دريافتنی و اگر ماندٔه آن بستانکار باشد در قسمت بدهی ها پس از بدهی ها نشان 

داده می شود. 
٣ــ٤ــ٢ــ حساب برداشت شرکا: طبق مفاد شرکت نامه ممکن است شرکا مجاز باشند وجوه نقد، کاالها و يا دارايی هايی 
از شرکت جهت مصارف شخصی با رعايت سقف تعيين شده در شرکت نامه برداشت کنند. لذا اين گونه رويدادها در بدهکار حساب 

برداشت شرکا ثبت می شود و در پايان دورٔه مالی ماندٔه آن به دليل موقت بودن به حساب جاری شرکا بسته می شود. 
٤ــ٤ــ٢ــ حساب وام شرکا: شرکت تضامنی جهت تأمين منابع مالی مورد نياز خود می تواند از شرکا وام دريافت کرده و يا 

در صورت نياز شرکا به آنان وام اعطا نمايد. در اين حالت از حساب وام شرکا برای رويدادهای فوق استفاده می گردد. 
١ــ طبق قوانين ايران، سود تضمين شده وام شرکا به دليل مشکل شرعی اجرا نمی گردد. 
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۵ــ٢ــ عمليات حسابدارى در شرکت هاى تضامنى
اين عمليات، عموماً مشابه عمليات حسابدارى ساير شرکت هاست، جز در موارد زير:

 عمليات تشکيل شرکت تضامنى 
 ورود يک يا چند شريک جديد و يا خروج يک يا چند شريک قبلى 

 نحؤه تقسيم سود و زيان شرکت حاصل از عمليات مالى
 انحالل، تبديل و تصفيه شرکت تضامنى 

۱ــ شرکت تضامنی را تعريف نماييد.
٢ــ شرکت تضامنی قانوناً چه زمانی می تواند تشکيل گردد؟

٣ــ شرکت نامه را تعريف کنيد.
٤ــ ويژگی های شرکت تضامنی را نام برده و تعريف نماييد.

٥ ــ انواع حساب های مورد استفاده در شرکت های تضامنی را نام برده و تعريف نماييد.

 
 

١ــ کدام گزينه از ويژگی های شرکت تضامنی نيست؟ 
ج) مسئوليت نامحدود شرکا در مورد تعهدات  الف) تقسيم سود و زيان 

د) مالکيت مشاع در دارايی ها  ب) عمر محدود شرکت 
٢ــ اهم موارد انحالل شرکت هاى تضامنى عبارت اند از: 

الف) پايان مدت و مأموريت شرکت، ورشکستگى شرکت يا هريک از شرکا
ب) رضايت کلئه شرکا، فوت يا محجوريت هر يک از شرکاى ضامن 

ج) رأى دادگاه به تقاضاى هر يک از شرکا ــ کاهش تعداد شرکا از حداقل قانونى 
د) همه موارد فوق 

پرسش های چهار گزينه ای

سؤاالت فصل دوم ؟ ؟
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فصل سوم

عمليات حسابدارى در شرکت هاى تضامنى
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود: 

۱ــ عمليات حسابدارى مربوط به تشکيل شرکت تضامنى و ثبت سهم الشرکه را انجام دهد.
٢ــ بستن حساب هاى موقت در شرکت تضامنى را انجام دهد.

٣ــ ماليات بر درآمد شرکت های تضامنی را محاسبه کند.
٤ــ انواع روش هاى تقسيم سود در شرکت هاى تضامنى را توضيح دهد.

٥ ــ عمليات حسابداری ورود شريک جديد به شرکت را انجام دهد. 
٦  ــ سرقفلى را شرح دهد.

٧ــ عمليات حسابداری خروج شريک از شرکت را انجام دهد. 
٨ ــ انحالل و تصفيه شرکت تضامنى و انواع آن را شرح دهد.

٩ــ عمليات حسابداری انحالل و تصفيه شرکت را انجام دهد. 

۱ــ٣ــ عمليات حسابدارى ثبت سرمايه
 آقايان اميرى و فرهادى، به ترتيب با واريز ٥٠٠/٠٠٠ ريال و ٧٠٠/٠٠٠ ريال نقدى به حساب بانکى، شرکتى تضامنى اميرى و 

شريک را در ۱۳۸۰/۱/۵ تشکيل داده اند. در اين حالت، براى ثبت سرمايه در دفاتر شرکت خواهيم داشت: 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی … 

  بستانکار بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
ماه روز 

 موجودی نقد ــ بانک۱۵۱
                  سرمايه اميری

                  سرمايه فرهادی 
ثبت سرمايه شرکت در دفاتر

١/٢٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠

چنان چه قسمتى از سرمائه شرکت، به طور نقد و قسمتى به صورت غير نقد (آوردٔه غيرنقدى) باشد، نخست دارايى هاى غيرنقدى 
ارزيابى مى شود  و سپس، ثبت آن در دفتر  روزنامه صورت مى گيرد. به طور مثال چنانچه سرمايه اميرى و فرهادى به شکل صفحه بعد تأمين 

شده باشد. 
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   فرهادى      اميرىنام دارايی
موجودی نقد

اثاثه و منصوبات 
ساختمان 

وسيله نقليه 

۵٠٠/٠٠٠
٣٠٠/٠٠٠
ــ

٢٠٠/٠٠٠

٧٥٠/٠٠٠
ــ

٤٠٠/٠٠٠
ــ

١/٠٠٠/٠٠٠١/١٥٠/٠٠٠جمع 

 براى ثبت سرمائه هر يک از شرکا در دفتر روزنامه، به طريق زير عمل خواهيم کرد:
دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

  بستانکار      بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
ماه روز 

 موجودی نقد 
اثاثه و منصوبات 

ساختمان 
وسيله نقليه 

                  سرمايه اميری
                  سرمايه فرهادی 

١/٢٥٠/٠٠٠
٣٠٠/٠٠٠
٤٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠

 ١/٠٠٠/٠٠٠
١/١٥٠/٠٠٠

در برخى موارد، ممکن است شرکت تضامنى، از تبديل دو يا چند تجارتخانه يا بنگاه تشکيل شود. اينجا، عالوه بر دارايى هاى 
بنگاه هاى مذکور، بدهى هاى آنان نيز به شرکت جديد منتقل مى شود. در اين صورت، دارايى ها و بدهى هاى مذکور در دفاتر شرکت جديد 

تحت سرفصل هاى مناسب ثبت و مابه التفاوت آنها به حساب سرمايه شرکا منظور مى گردد. 
مثال نمونه ١: فرهادى و هاشمى، هر يک داراى يک مغازٔه لوازم يدکى هستند. آنها تصميم دارند از تاريخ ١٣٨٠/٢/١ با 
تبديل مغازه هاى خود، شرکتى تضامنى تشکيل دهند و به همين دليل، کلئه دارايی ها و بدهى هاى اين دو واحد (به شرح زير) به شرکت 

جديد منتقل مى شود. 

 صورت دارايی ها و بدهی های فرهادی و هاشمی 

جمعمغازه هاشمی مغازه فرهادیشرح
موجودی نقد

حساب های دريافتنی 
موجودی کاال
اثاثه اداری

حساب های پرداختنی 

٢/٠٠٠
١/٠٠٠
٢/٥٠٠
٥٠٠

٢/٥٠٠

٣/٠٠٠
٢/٠٠٠
٣/٠٠٠
٧٠٠

٢/٣٠٠

۵/٠٠٠
۳/۰۰۰
۵/۵۰۰
۱/۲۰۰
۴/۸۰۰



١٤

دربارٔه انتقال حساب هاى فوق به دفاتر شرکت تضامنى جديد، ثبت زير صورت مى گيرد:

دفتر روزنامۀ شرکت تضامنی فرهادی و هاشمی

  بستانکار      بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
ماه روز 

 موجودی نقد ١١٢
حساب های دريافتنی

موجودی کاال 
اثاثه اداری 

حساب های پرداختنی
سرمايه فرهادی 
سرمايه هاشمی 

٥/٠٠٠
٣/٠٠٠
٥/٥٠٠
١/٢٠٠

 ٤/٨٠٠
٣/٥٠٠
٦/٤٠٠

مثال نمونه ٢: حسينى و مهرابى در تاريخ ٣/٩/  ××١٣ شرکتى  تضامنى   تشکيل    داده اند.    حسينى با سرمايه نقدى ۳/۰۰۰/۰۰۰ 
ريال و مهرابى، داراى يک بنگاه اقتصادى ا ست که دارايى هاى آن، قبل از تقويم (به ارزش دفترى) و پس از تقويم (به قيمت ارزيابى) 

به شرح زير مى باشد: 
مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى در دفتر روزنامٔه شرکت حسينى و مهرابی و تعيين مبلغ سرمائه مهرابى و تنظيم ترازنامه 

شرکت جديد.

ارزش منصفانه بازارارزش دفترینام حساب رديف
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨

موجودی نقد ــ بانک
حساب های دريافتنی 

موجودی کاال 
پيش پرداخت بيمه 

اثاثه 
ملزومات 

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی 

٨٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠
٩٠/٠٠٠
٦٥٠/٠٠٠
١٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠
٩٠٠/٠٠٠

٨٠٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠
١٥٠/٠٠٠
٩٠/٠٠٠
٦٠٠/٠٠٠

ــ
١٥٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠

حل: براى ثبت عمليات حسابدارى در اين گونه مسايل، نکات زير را انجام دهيد: 
١ــ سرمايه گذارى هر شريک با بدهکار کردن دارايى هاى سرمايه گذارى شده (به قيمت ارزيابى) و بستانکار کردن بدهى ها و ذخاير 

از يک طرف، و همچنين، بستانکار کردن سرمائه شريک به اندازٔه مابه التفاوت دو رقم فوق، انجام مى گيرد. 



١٥

دفتر روزنامه شرکت تضامنی …

بستانکاربدهکار شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

موجودی نقد ــ بانک١٩٣
حساب های دريافتنی

موجودی کاال 
پيش پرداخت بيمه 

اثاثه 
حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی 
سرمايه حسينی 
سرمايه مهرابی

۳/۸۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰۰
۹۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰

١٥٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠

٣/٠٠٠/٠٠٠
١/٢٩٠/٠٠٠

شرکت تضامنی حسينی و مهرابی 
ترازنامه 

به تاريخ ٩/۳/××۱۳

 موجودی نقد ــ بانک 
حساب های دريافتنی 

موجودی کاال 
پيش پرداخت بيمه 

اثاثه 

۳/۸۰۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰
۱۵۰/۰۰۰
۹۰/۰۰۰
۶۰۰/۰۰۰

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی
سرمايه حسينی 
سرمايه مهرابی 

۱۵۰/۰۰۰
۸۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰
۱/۲۹۰/۰۰۰

۵/۲۴۰/۰۰۰جمع بدهی و سرمايه ۵/۲۴۰/۰۰۰جمع دارايی ها 

پرسش های چهار گزينه ای 

۱ــ در صورتى که سهم الشرکه شرکا به صورت آوردٔه غيرنقدى تأمين شود، چه حسابى بستانکار مى گردد؟
ج) سرمائه هر يک از شرکا الف) دارايى هر يک از شرکا 

د) هيچ کدام  ب) برداشت هر يک از شرکا 
٢ــ حداقل تعداد شريک براى تشکيل شرکت هاى تضامنى چند نفر است؟ 

ج) پنج نفر  الف) سه نفر 
د) هيچ کدام  ب) دو نفر 



١٦

مسائل

٣ــ مسئوليت شرکا در شرکت تضامنى نسبت به بستانکاران: 
ج) محدود به سرمايه شرکت است. الف) محدود به سهم الشرکٔه آنهاست. 

د) هيچ کدام  ب) نامحدود است.  
بستانکار  ٤ــ چنانچه سهم الشرکه شرکا به صورت نقدى يا غيرنقدى تأمين شود، کدام يک از حساب هاى زير 

مى گردد؟ 
ج) حساب سرمايه هر يک از شرکا الف) حساب صندوق (بانک) 

د) حساب حق الزحمٔه هر يک از شرکا  ب) حساب برداشت هر يک از شرکا 
 

 

۱ــ الهامى و بهمنى، به ترتيب با پرداخت ١/٠٠٠/٠٠٠ و ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال نقدى و ارائٔه آورده هاى غيرنقدى به 
شرح زير در حال تشکيل شرکت تضامنى بهمنى و الهامی هستند. مطلوبست: ثبت رويدادهاى حسابدارى مربوط

           شرح آوردۀ غيرنقدى           بهمنى                   الهامى
 ٢٠٠/٠٠٠ زمين  ١٠٠/٠٠٠ 
 ١٥٠/٠٠٠  ٤٠٠/٠٠٠ اثاثٔه ادارى 
 ٥٠٠/٠٠٠ وسايل نقليه                          ــ  

کردند، شرکتى تضامنى  نادرى، هر کدام داراى يک دفتر خدمات رايانه اى هستند. آنها توافق   ٢ــ علوى و 
تشکيل دهند. اطالعات دفاتر آنها قبل از تشکيل شرکت به شرح زير است:

                          علوى  نادرى
 ٢/٠٠٠/٠٠٠  ١/٠٠٠/٠٠٠ موجودى نقد 
 ٣/٠٠٠/٠٠٠  ٢/٥٠٠/٠٠٠ موجودى کاال 
 ٤/٠٠٠/٠٠٠  ٣/٨٠٠/٠٠٠ اثاثه ادارى 

 مطلوبست: ثبت رويدادهاى حسابدارى مربوط در دفتر روزنامه شرکت. 



١٧

٣ــ حامدى و شهيدى، در تاريخ ٣/٢/  ××١٣ شرکتى تضامنى تشکيل داده اند. سهم الشرکٔه آنان به شرح زير 
تأمين شده است. مطلوبست:  ثبت حسابدارى رويداد مربوط در دفتر روزنامه شرکت. 

       آورده      حامدى     شهيدى
١/٠٠٠/٠٠٠  ٢/٠٠٠/٠٠٠ زمين 
٢/٥٠٠/٠٠٠  ٤/٠٠٠/٠٠٠ ساختمان 
٦٠٠/٠٠٠  ٥٠٠/٠٠٠ ملزومات 

١/٤٠٠/٠٠٠  ١/٥٠٠/٠٠٠ اثاثٔه ادارى 
٣/٠٠٠/٠٠٠   ٢/٠٠٠/٠٠٠     موجودى نقد 

 ٨/٥٠٠/٠٠٠  ١٠/٠٠٠/٠٠٠  

 ٤ــ بهادرى، مجيدى و فرزادى در ٤/١٥/  ××١٣ شرکت تضامنى مجيدى و شرکا را تأسيس کرده اند. سهم الشرکٔه 
آنان به ترتيب عبارت اند از ٥/٠٠٠/٠٠٠ ، ٤/٠٠٠/٠٠٠ و ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال که بهادرى سهم الشرکٔه خود را نقدًا و 

مجيدى و فرزادى اموال زير را تقديم کرده اند. مطلوبست:  ثبت حسابدارى اين رويداد مالى.  

فرزادیمجيدیاموال
موجودی کاال 
وسايل نقليه

زمين
اثاثه اداری

١/٥٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٧٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠

٢/٣٠٠/٠٠٠
٢/٠٠٠/٠٠٠
١/٢٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠

٤/٠٠٠/٠٠٠٧/٠٠٠/٠٠٠جمع 

٥ــ اسدى و خسروى، در ٢/١/  ××١٣ تصميم گرفته اند شرکتى تضامنى تشکيل دهند. قرار شد دارايى ها و 
بدهى هاى هر يک از آنان در تاريخ مذکور که به شرح زير بوده است به شرکت جديد انتقال يابد. مطلوبست:  ثبت 

حسابدارى اين رويداد و تعيين ماندٔه سرمايه هر يک از شرکا.

        آوردۀ شرکا       اسدى         خسروى
٣/٠٠٠/٠٠٠  ٢/٠٠٠/٠٠٠ موجودى نقدى 
٢/٢٠٠/٠٠٠  ١/٧٠٠/٠٠٠ زمين 
٤٠٠/٠٠٠  ٢٥٠/٠٠٠ اثاثه ادارى 
٢٠٠/٠٠٠  ٤٥٠/٠٠٠ ملزومات 

١/٥٠٠/٠٠٠  ١/٢٠٠/٠٠٠ حساب هاى پرداختنى 
٢٠٠/٠٠٠  ٤٠٠/٠٠٠      اسناد پرداختنى 

 ٧/٥٠٠/٠٠٠  ٦/٠۰٠/٠٠٠      جمع 



١٨

سهم الشرکه  نسبت  شرکت نامه،  طبق  کرده اند.  توافق  تضامنى،  شرکتى  تأسيس  براى  جوادى،  و  محمدى  ٦ــ 
محمدى و جوادى ٣ و ٥ مى باشد. آورده هاى شرکا عبارتند از: 

        آوردۀ شرکا        محمدى         جوادى
 ٧٠٠/٠٠٠  ١/٢٠٠/٠٠٠ موجودى نقدى 
۸٠٠/٠٠٠  ٧٠٠/٠٠٠ اثاثه ادارى 
 ٥٠٠/٠٠٠  ٣٠٠/٠٠٠ موجودى ملزومات 

 ١/٥٠٠/٠٠٠  ٥٠٠/٠٠٠      وسايل نقليه 
 ٣/٥٠٠/٠٠٠  ٢/٧٠٠/٠٠٠      جمع 

چنانچه آوردٔه غيرنقدى شرکا، مورد توافق قرار گرفته باشد، مطلوبست:  
اوالً: جوادى چه مبلغى بايد بپردازد تا نسبت سهم الشرکٔه وى طبق شرکت نامه گردد. 

ثانياً: ثبت سرمايه گذارى اوليه شرکا در دفتر روزنامه شرکت تضامنى. 
تشکيل  به  تصميم   ٣/١/  ××١٣ تاريخ  در  که  هستند  مشاوره اى  خدمات  مؤسسٔه  داراى  اميرى،  و  رحمتى  ٧ــ 

شرکتى تضامنى گرفته اند. وضعيت حساب هر يک از شرکا، در تاريخ ٣/١/  ××١٣ به شرح زير بوده است: 
اميریرحمتیشرح حساب رديف
١
٢
٣
٤
٥

موجودی نقد 
ماشين آالت 
وسايل نقليه 

حساب های دريافتنی
ساختمان 

٢/٠٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠

ــ
ــ

٣/٨٠٠/٠٠٠

۲/۰۰۰/۰۰۰
ــ

۱/۸۰۰/۰۰۰
۱/۰۰۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰

٧/٣٠٠/٠٠٠۶/۰۰۰/۰۰۰جمع دارايی ها 
٦
٧
٨

حساب پرداختنی 
اسناد پرداختنی

سرمايه 

٢/٨٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠

٤/٣٠٠/٠٠٠

۲/۷۰۰/۰۰۰
۱/۳۰۰/۰۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰

٧/٣٠٠/٠٠٠۶/۰۰۰/۰۰۰جمع بدهی و سرمايه

توافقات شرکا براى تشکيل شرکت عبارت اند از:
ــ ماشين آالت مؤسسٔه رحمتى، معادل ٩٠٠/٠٠٠ ريال و ساختمان آن، معادل ٥/٢٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى شد.
ــ وسايل نقلئه مؤسسٔه اميرى، معادل ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال و ساختمان آن معادل ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد 

و براى حساب هاى دريافتنى نيز ٢٠٠/٠٠٠ ريال ذخيره در نظر گرفته شد. 
ــ بقيه دارايى ها و بدهى ها نيز به ارزش مندرج در دفاتر به شرکت جديد انتقال يافت. 

مطلوبست:  ثبت رويدادهاى فوق در دفتر روزنامه شرکت جديدالتأسيس. 



١٩

٨  ــ سعيدى و جاللى که هر کدام مالک يک فروشگاه هستند، براى توسعٔه فعاليت خود، در تاريخ ٣/١/  ××١٣ 
تصميم گرفته اند با تبديل دو فروشگاه، شرکتى تضامنى تشکيل دهند. 

در اين تاريخ ترازنامه دو فروشگاه به شرح زير بود: 

فروشگاه سعيدی 
ترازنامه 

به تاريخ ۳/۱/××۱۳
۲/۰۰۰/۰۰۰ حساب های پرداختنی    ۹۰۰/۰۰۰ موجودی نقد  
۵/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه    ۱/۵۰۰/۰۰۰ موجودی کاال  

۶۰۰/۰۰۰ حساب های دريافتنی  
۴/۰۰۰/۰۰۰ ساختمان  

  ۷/۰۰۰/۰۰۰ جمع    ۷/۰۰۰/۰۰۰ جمع  
                                            

فروشگاه جاللی 
ترازنامه 

به تاريخ ١/۳/××۱۳
١/٧۰۰/۰۰۰ حساب های پرداختنی    ٤۰۰/۰۰۰ موجودی نقد  
٢/٣۰۰/۰۰۰ سرمايه    ۶۰۰/۰۰۰ موجودی کاال  

۹۰۰/۰۰۰ حساب های دريافتنی  
۲/۱۰۰/۰۰۰ ساختمان  

٤/۰۰۰/۰۰۰ جمع    ٤/۰۰۰/۰۰۰ جمع  
                                            

در مورد دارايى ها و بدهى هاى دو فروشگاه، توافق هايى به شرح زير به عمل آمد: 
١ــ موجودى کاالى فروشگاه سعيدى ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ساختمان آن ٤/٨٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد و 

حساب هاى دريافتنى به مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال مورد توافق قرار گرفت. 
٢ــ ساختمان فروشگاه جاللى به مبلغ ١/٤٥٠/٠٠٠ ريال و حساب هاى دريافتنى به مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ريال مورد 

توافق قرار گرفت. همچنين موجودى کاالى اين فروشگاه بى ارزش تلقى گرديد. 
مطلوبست:  ثبت هاى الزم براى تشکيل شرکت. 

در  فعاليت  توسعه  برای  گرفتند  تصميم  هستند  بازرگانی  مؤسسه  يک  دارای  هريک  که  آرمين  و  آيدين  ٩ــ 
تاريخ ۸۹/۶/۳۱ يک شرکت تضامنی تشکيل دهند. ترازنامه اين دو مؤسسه قبل از ادغام به صورت صفحه بعد در 

دست است: 
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مؤسسه بازرگانی آيدين 
ترازنامه 

به تاريخ ٣١/۸۹/۶ 
بدهی ها:  دارايی ها:    

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب های پرداختنی     ۹/۰۰۰/۰۰۰ موجودی نقد   
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ اسناد پرداختنی   حساب های دريافتنی                   ٠٠٠/۴۵/۰۰۰ 

کسر می شود:
جمع بدهی ها             ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ذخيره مطالبات مشکوک الوصول (٠٠٠/۲/۰۰۰)   

سرمايه:  خالص حساب های دريافتنی       ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ 
 ۹/۰۰۰/۰۰۰ سرمايه آيدين    موجودی کاال         ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ 

جمع سرمايه          ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ اثاثه                                           ۲۵/۰۰۰/۰۰۰   
کسر می شود:

 استهالک انباشته اثاثه              ( ۹/۰۰۰/۰۰۰ )
۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ارزش دفتری اثاثه   

جمع بدهی  و سرمايه                  ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰  ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ جمع دارايی ها  
                                                                                                                        

مؤسسه بازرگانی آرمين 
ترازنامه 

به تاريخ ٣١/۸۹/۶ 
بدهی ها:  دارايی ها:    

حساب های پرداختنی     ۱۸/۰۰۰/۰۰۰  ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ موجودی نقد   
پيش دريافت فروش کاال۲۲/۰۰۰/۰۰۰  ۳۰/۰۰۰/٠٠٠ حساب های دريافتنی   

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی ها     ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ موجودی کاال   
سرمايه:   ٢/۰۰۰/۰۰۰ ملزومات   

سرمايه آرمين         ٠٠٠/۶۰/۰۰۰ ساختمان         ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ 
کسر می شود:

۶۰/۰۰۰/٠٠٠ جمع سرمايه     استهالک انباشته ساختمان (۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ) 
۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ارزش دفتری ساختمان   

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع بدهی  و سرمايه    ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ جمع دارايی ها   
                                                                                                         

توافقات شرکا برای ادغام در مؤسسه به شرح زير می باشد: 
١ــ حساب های دريافتنی آيدين ۴۱/۰۰۰/٠٠٠ ريال ارزيابی و برای حساب های دريافتنی آرمين قرار شد ١٠٪ 

ذخيره منظور شود. 
٢ــ موجودی کاالی آيدين ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شد. 

٣ــ ملزومات آرمين فاقد ارزش ارزيابی شد. 
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٤ــ اثاثه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ساختمان ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شد. 
٥ــ حساب های پرداختنی آيدين ۲/۰۰۰/۰۰۰ريال کمتر و آرمين ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال بيشتر ارزيابی شد. 

٦ــ اسناد پرداختنی آيدين ۱٤/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيابی شد. 
مطلوبست: 

الف) ثبت تشکيل شرکت تضامنی آيدين و آرمين در دفتر روزنامه عمومی شرکت. 
ب) تنظيم ترازنامه شرکت تضامنی آيدين و آرمين در تاريخ ۸۹/۶/۳۱. 

 
٢ــ٣ــ بستن حساب های موقت در شرکت تضامنی 

 در پايان دورٔه مالی نحؤه بستن حساب های موقت شبيه مؤسسات خدماتی و بازرگانی تک مالکی بوده ولی دو فرق اساسی زير 
را دارد: 

الف) حساب برداشت شرکا به حساب جاری شرکا بسته می شود. 
بسته                   مورد  برحسب  انباشته  زيان  و  سود  حساب  يا  و  زيان  و  سود  تقسيم  حساب  به  زيان  و  سود  خالصه  حساب  مانده  ب) 

می شود. 
به طور کلی ثبت بستن حساب های موقت در شرکت تضامنی به صورت زير است: 

ــ در شرکت های بازرگانی با سيستم ثبت ادواری موجودی کاال: در پايان دوره بايد موجودی کاالی اول دوره با ثبت 
اصالحی زير از حساب ها حذف شود. 

×× خالصه سود و زيان  
×× موجودی کاال    

بابت حذف موجودی کاالی اول دوره 
ــ در شرکت های بازرگانی، سيستم ثبت ادواری موجودی کاال: در پايان دوره موجودی کاال با يکی از روش های رايج 

ارزيابی شده و سپس با ثبت زير به حساب ها انتقال می يابد: 
×× موجودی کاال  

×× خالصه سود و زيان    
بابت ثبت موجودی کاالی پايان دوره 

اين                     خدمات؛  از  حاصل  درآمد  خريد،  نقدی  تخفيفات  تخفيفات،  و  خريد  از  برگشت  کاال،  فروش  حساب  بستن 
حساب ها ماهيت بستانکار داشته لذا در زمان بسته شدن به صورت برعکس ماهيت شان با ثبت زير به حساب خالصه سود و زيان 

بسته می شوند: 
×× فروش کاال  
×× برگشت از خريد و تخفيفات  
×× تخفيفات نقدی خريد  
×× درآمد حاصل از خدمات  

×× خالصه سود و زيان    
بابت بستن حساب های فروش و …
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ــ بستن حساب خريد کاال، برگشت از فروش و تخفيفات، تخفيفات نقدی فروش، هزينه حمل کاالی خريداری شده: اين حساب ها 
ماهيت بدهکار داشته و در زمان بسته شدن به صورت برعکس ماهيت شان با ثبت زير به حساب خالصه سود و زيان بسته می شوند: 

×× خالصه سود و زيان  
×× خريد کاال   
×× برگشت از فروش و تخفيفات   
×× تخفيفات نقدی   
×× هزينه حمل کاالی خريداری شده  

بابت بستن حساب خريد و ... 
ــ ثبت بستن هزينه های عملياتی: تمامی هزينه های عملياتی مانند هزينه حقوق، هزينه اجاره و … که دارای ماهيت بدهکار 

بوده و در زمان بسته شدن به صورت برعکس ماهيت شان به حساب خالصه سود و زيان بسته می شوند: 
×× خالصه سود و زيان  

×× هزينه حقوق کارکنان   
×× هزينه حقوق شرکا   
×× هزينه اجاره   
×× هزينه بيمه   
××   ⁞       

  بابت بستن هزينه های عملياتی       
تذکر مهم: چنانچه اختصاص حقوق در شرکت نامه به شرکا قيد نشده باشد و براساس انعقاد قرارداد طبق قانون کار مانند ساير 

کارکنان باشد بايد به عنوان هزينه حقوق در حساب ها ثبت گردد و جزء هزينه های عملياتی شرکت محسوب می گردد. 
ــ پس از انجام تمام مراحل فوق حساب خالصه سود و زيان را مانده گيری می کنيم و مانده بستانکار اين حساب را جهت 
انجام عمليات تقسيم سود و زيان به حساب تقسيم سود و زيان و يا سود و زيان انباشته منظور می کنيم که ثبت آن به صورت زير 

است: 
خالصه سود و زيان  ××

×× تقسيم سود و زيان  
بابت بستن حساب خالصه سود و زيان و انتقال سود 

اگر مانده اين حساب بدهکار باشد، آن را به حساب زيان انباشته و يا به حساب تقسيم سود و زيان منتقل می نماييم. که ثبت آن 
به صورت زير است:

×× تقسيم سود و زيان  
×× خالصه سود و زيان  

بابت بستن حساب خالصه سود و زيان و انتقال زيان 
الزم به تذکر است که در شرکت های تضامنی که نوع فعاليت آنان خدماتی است ابتدا حساب درآمد و سپس هزينه های عملياتی 

را به خالصه سود و زيان بسته و پس از مانده گيری حساب خالصه سود و زيان نسبت به بستن آن اقدام می نمائيم. 
ــ بستن حساب برداشت شرکا: برداشت شرکا که به تفکيک برای هر شريک نگهداری می شود دارای ماهيت بدهکار بوده و 
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در پايان دوره مالی مانده برداشت هر شريک به حساب جاری همان شريک بسته می گردد که ثبت آن به قرار زير است: 
×× جاری شرکا  

×× برداشت شرکا  
مثال نمونه ٣ ــ تراز آزمايشی شرکت تضامنی حسينی و اميری در ۱۲/۲۹/××۱۳ به شرح زير است: 

بستانکاربدهکارنام حساب 
موجودی نقد 

حساب های دريافتنی 
موجودی کاال 

پيش پرداخت بيمه 
اثاثه اداری 

استهالک انباشته اثاثه اداری 
حساب های پرداختنی 

اسناد پرداختنی 
سرمايه اميری 

برداشت اميری 
سرمايه حسينی 

برداشت حسينی 
فروش کاال 
خريد کاال 

هزينه های اداری 
هزينه های توزيع و فروش 

٢/٥٠٠/٠٠٠
٣/٢٠٠/٠٠٠
١/٤٠٠/٠٠٠
٢٠٠/٠٠٠

٣/٥٠٠/٠٠٠

٥٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠

٢١/٠٠٠/٠٠٠
٤/٠٠٠/٠٠٠
٣/٥٠٠/٠٠٠

۹۰۰/۰۰۰
۲/۲۰۰/۰۰۰
۵۰۰/۰۰۰

۳/۶۰۰/۰۰۰

۲/۰۰۰/۰۰۰

۳۱/۰۰۰/۰۰۰

٤٠/٢٠٠/٠٠٠۴۰/۲۰۰/۰۰۰جمع 

ــ موجودی کاالی پايان دوره، معادل ۴۰۰/۰۰۰ ريال می باشد. 
مطلوبست: ثبت رويدادهای مالی و بستن حساب های موقت 
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حل:
دفتر روزنامۀ شرکت تضامنی حسينی و اميری

  بستانکار      بدهکارعطف شرح       تاريخ رديف
ماه روز 

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

خالصه سود و زيان 
موجودی کاال

موجودی کاال
خالصه سود و زيان 

فروش کاال 
خالصه سود و زيان 

خالصه سود و زيان 
    خريد  کاال

خالصه سود و زيان 
هزينه های اداری 

هزينه های توزيع و فروش 
جاری شرکا ــ حسينی 
جاری شرکا ــ اميری 

برداشت ــ حسينی 
برداشت ــ اميری

خالصه سود و زيان
تقسيم سود و زيان 

١/٤٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠

٣١/٠٠٠/٠٠٠

٢١/٠٠٠/٠٠٠

٧/٥٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠

١/٤٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠

٣١/٠٠٠/٠٠٠

٢١/٠٠٠/٠٠٠

٤/٠٠٠/٠٠٠
٣/٥٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠
٥٠٠/٠٠٠

١/٥٠٠/٠٠٠

برداشت (حسينی) 
 

٤٠٠/٠٠٠ ٦م ٤٠٠/٠٠٠

 تقسيم سود و زيان 
١/٥٠٠/٠٠٠ ٧

١/٥٠٠/٠٠٠ م

 خالصه سود و زيان
١ ١/٤٠٠/٠٠٠

٤ ٢١/٠٠٠/٠٠٠

٥ ٧/٥٠٠/٠٠٠

٧ ١/٥٠٠/٠٠٠

٤٠٠/٠٠٠ ٤
٣١/٠٠٠/٠٠٠ ٣

 برداشت اميری 
٥٠٠/٠٠٠ ٦م ٥٠٠/٠٠٠

 جاری شرکا ــ حسينی
٤ ٤٠٠/٠٠٠

م ٤٠٠/٠٠٠

 جاری شرکا ــ اميری 
٤ ٥٠٠/٠٠٠

م ٥٠٠/٠٠٠
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۱ــ در بستن حساب هاى موقت شرکت تضامنى، کدام حساب نقش واسطه اوليه را دارا مى باشد؟ 
ج) تراز آزمايشى  الف)حساب تقسيم سود 
د) تراز اختتاميه  ب) حساب خالصه سود و زيان  

 ۲ــ مانده حساب «خالصه سود و زيان» به کدام حساب انتقال مى يابد؟ 
ج) صورتحساب سرمايه  الف) تراز آزمايشى  

د) تقسيم سود و زيان  ب) ترازنامه  
 ۳ــ در موقع بستن حساب هاى موقت، حساب برداشت به چه حسابى منتقل مى شود؟

ج) تقسيم سود و زيان الف) سرمايه شرکا 
د) هيچ کدام  ب) حساب جارى شرکا 

 ۴ــ هزينه هاى يک شرکت تضامنى در موقع بستن حساب ها، به چه حسابى منتقل مى شوند؟ 
ج) حساب خالصه سود و زيان   الف) درآمد 

د) ترازنامه  ب) تقسيم سود و زيان 
 ۵ــ کدام يک از ثبت هاى زير، براى بستن حساب تخفيفات نقدى فروش، در دفتر روزنامه نوشته مى شود؟ 

الف) تخفيفات نقدى فروش  ××
  ×× خالصه سود و زيان    

ب) تخفيفات نقدى فروش  ××
  ×× فروش کاال    

ج) خالصه سود و زيان  ××
  ×× تخفيفات نقدى فروش    

د) فروش کاال  ××
×× تخفيفات نقدى فروش    

   

پرسش های چهار گزينه ای
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تراز آزمايشى پايان سال شرکت تضامنى خبيرى و بابايی، به شرح زير است. مطلوبست: ثبت رويدادهاى مربوط 
به بستن حساب هاى موقت در پايان سال و تنظيم تراز آزمايشی اختتامی.

تراز آزمايشی شرکت تضامنی خبيری و بابايی

بستانکاربدهکارنام حساب 
موجودی نقد ــ بانک 
حساب های دريافتنی 
پيش پرداخت اجاره 

اثاثه اداری 
ماشين آالت 

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی  

استهالک انباشته اثاثه 
سرمايه خبيری 

سرمايه بابايی 
برداشت خبيری 

برداشت بابايی 
درآمد تبليغات 
درآمد خدمات 

هزينه حقوق 
هزينه اجاره 

هزينه بيمه 
هزينه استهالک اثاثه

هزينه تبليغات 
هزينه آبدارخانه 

٣/٠٠٠/٠٠٠
٤/٠٠٠/٠٠٠
٨٠٠/٠٠٠

١/٧٠٠/٠٠٠
١/٥٠٠/٠٠٠

٣/٢٥٠/٠٠٠
٢/٣٥٠/٠٠٠

٢/١٥٠/٠٠٠
٣/٢٠٠/٠٠٠
١/٠٠٠/٠٠٠
٣٥٠/٠٠٠

٢/٠٠٠/٠٠٠
٤٥٠/٠٠٠

۲/۰۰۰/۰۰۰
۳/۰۰۰/۰۰۰
۳۵۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰

۶/۵۰۰/۰۰۰
۱۰/۹۰۰/۰۰۰

٢٥/٧٥٠/٠٠٠۲۵/۷۵۰/۰۰۰جمع 

٣ــ٣ــ تقسيم سود و زيان 
قبل از ورود به مبحث تقسيم سود و زيان الزم است هنرجويان عزيز به موارد زير توجه کافی نمايند: 

١ــ٣ــ٣ــ سود تضمين شده (بهرۀ) سرمايه: محاسبه سود تضمين شده (بهرٔه) سرمايه در شرکت های تضامنی با توجه به 
خطرات احتمالی، چه ميزان بيشتر از سرمايه گذاری مطمئن و بدون ريسک مثل سپرده گذاری در بانک می باشد؟ اگر تعلق بهرٔه سرمايه 
(سود تضمين شده) به مانده سرمايه شرکا در شرکت نامه قيد شده باشد مبلغ سود تضمين شده صرف نظر از وجود سود يا زيان بايد محاسبه 

مسئله
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و به حساب جاری شرکا منتقل شود. که اين مبلغ می تواند به صورت درصدی از سرمايه اول دوره شرکا باشد. 
٢ــ٣ــ٣ــ حقوق شرکا: اگر اختصاص حقوق به شرکا در شرکت نامه قيد شده باشد، آن را قسمتی از تخصيص سود خالص 
به شرکا درنظر می گيرند، که فعاليت و خدمات بيشتری در شرکت انجام می دهند و نبايد به عنوان هزينٔه حقوق و دستمزد محسوب گردد. 

چون شرکا در اين حالت در شرکت های تضامنی صاحب و مالک سرمايه هستند، نه کارمند شرکت. 
الزم به ذکر است که مبلغ حقوق شرکا هم صرف نظر از وجود سود و يا زيان بايد به حساب جاری شرکا منظور شود. 

٣ــ٣ــ٣ــ پاداش شرکا: در صورت توافق ميان شرکا به جای پرداخت حقوق بابت خدماتی که شرکا انجام می دهند درصدی 
از سود خالص به عنوان پاداش شرکا به حساب جاری شرکا منظور می شود. 

نحؤه محاسبٔه پاداش و پرداخت آن به شرکا بايد در شرکت نامه قيد شده باشد. لذا پاداش به هريک از شرکا فقط در صورت وجود 
سود به آن ها تعلق می گيرد و در صورت داشتن زيان حق توزيع هيچ گونه پاداش به حساب شرکا را نداريم. 

صورت  در  تضامنی  شرکت های  درآمد  بر  ماليات  مستقيم،  ماليات های  قانون  طبق  شرکت:  عملکرد  بر  ماليات  ٤ــ٣ــ٣ــ 
وجود سود با نرخ ٢٥٪ سود خالص محاسبه و منظور می گردد. 

٥ــ٣ــ٣ــ وجود زيان در شرکت: طبق ماده ١٣٢ قانون تجارت، اگر در نتيجه ضررهای وارده سهم الشرکٔه شرکا کم شود 
مادام که اين کمبود جبران نشده باشد تأدئه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است. 

عمليات حسابداری تقسيم سود و زيان
که      آن  مگر  می شود  تقسيم  شرکا  بين  (سرمايه)  سهم الشرکه  نسبت  به  منافع  تضامنی  شرکت  در  تجارت،  قانون   ١١٩ ماده  طبق 
شرکت ها امتيازاتی را برای شرکای خود درنظر می گيرند،  شرکت نامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد و به دليل اين که معموالً 

پس به طريقٔه زير عمل می گردد: 
١ــ انتقال مانده سود: ماندٔه بستانکار حساب خالصه سود و زيان به حساب تقسيم سود و زيان منتقل می گردد. 

×× حساب خالصه سود و زيان  
×× حساب تقسيم سود و زيان    

بابت بستن حساب خالصه سود و زيان و انتقال سود 
٢ــ محاسبه و ثبت ماليات بر عملکرد شرکت: پس از انتقال سود خالص معادل ٢٥٪ آن به عنوان ماليات بر عملکرد شرکت 

محاسبه و به ترتيب زير ثبت می گردد: 
×× حساب تقسيم سود و زيان  

×× حساب ذخيرٔه ماليات بر درآمد    
بابت محاسبه و ثبت ماليات بر عملکرد شرکت 

٣ــ محاسبه و ثبت سود تضمين شده (بهرۀ) سرمايه: بر مبنای نرخ يا درصدهای قيد شده در شرکت نامه به سرمايه شرکا 
محاسبه و به ترتيب زير ثبت می گردد: 

×× حساب تقسيم سود و زيان  
×× حساب جاری شرکا (به تفکيک)    

بابت محاسبه و ثبت سود تضمين شده سرمايه 
٤ــ محاسبه و ثبت حقوق يا پاداش شرکا: براساس توافق های مندرج در شرکت نامه محاسبه شده و به ترتيب زير ثبت می گردد: 

×× حساب تقسيم سود و زيان  
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×× حساب جاری شرکا (به تفکيک)    
بابت ثبت حقوق يا پاداش شرکا 

٥ــ مانده گيری حساب تقسيم سود و زيان: پس از انجام تمام مراحل فوق حساب تقسيم سود و زيان را مانده گيری نموده 
که ممکن است مانده آن بدهکار يا بستانکار باشد. 

 الف) مانده بدهکار باشد: در اين حالت از نظر حسابداری مانده بدهکار اين حساب زيان شرکت بوده و اين مانده بدهکار را 
با ثبت زير به حساب زيان انباشته و يا به حساب جاری شرکا به نسبت های تقسيم سود و زيان منظور می کنيم: 

×× حساب زيان انباشته  
×× حساب تقسيم سود و زيان    

بابت بستن حساب تقسيم سود و زيان و انتقال زيان 
و يا:

حساب جاری شرکا (به تفکيک)      ××
××         حساب تقسيم سود و زيان  

بابت بستن حساب تقسيم سود و زيان و انتقال زيان
ب) مانده بستانکار باشد: در اين حالت سود باقی مانده به يکی از روش های زير بين شرکا تقسيم و به حساب جاری آنان 

منظور می شود. 
١ــ به نسبت مانده سرمايه 

٢ــ به نسبت های معين درج شده در شرکت نامه
و به ترتيب زير ثبت می شود: 

×× حساب تقسيم سود و زيان  
×× حساب جاری شرکا (به تفکيک)    

بابت ثبت باقی مانده سهم سود شرکا 
تذکر: نحؤه ارائه صورت های مالی در شرکت های تضامنی همانند ساير شرکت ها می باشد ولی فرق اساسی در اين است که بعد 

از تنظيم گزارش سود و زيان، جدول صورت وضعيت تقسيم سود نيز ارائه می گردد. 
مثال نمونه ١، تقسيم سود به نسبت مانده سرمايه اول دوره: آقايان حسينی و خانی در شرکت تضامنی حسينی و 
خانی شريک اند. سرمايه حسينی ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و سرمايه خانی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال است و در شرکت نامه برای تقسيم سود 
و زيان ترتيب خاصی پيش بينی نشده است. اگر سود ويژٔه شرکت قبل از کسر ماليات در پايان دورٔه مالی مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰ 

ريال باشد. 
مطلوبست: انجام محاسبات و عمليات حسابداری الزم و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان. 



٢٩

دفتر روزنامه شرکت تضامنی حسينی و خانی 

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ رديف
١

٢

٣

خالصه سود و زيان 
              تقسيم سود و زيان 

تقسيم سود و زيان 
              ذخيرٔه ماليات بر درآمد

تقسيم سود و زيان 
              حساب جاری حسينی
              حساب جاری خانی

۱/۴۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰

۱/۰۵۰/۰۰۰

۱/۴۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰
۴۵۰/۰۰۰

ماليات بر عملکرد ۳۵۰/۰۰۰ = ٪٢٥ × ۱/۴۰۰/۰۰۰ 
باقی مانده سود ۱/۰۵۰/۰۰۰ = ۳۵۰/۰۰۰ - ۱/۴۰۰/۰۰۰

جمع سرمايه ها ۷/۰۰۰/۰۰۰ = ۳/۰۰۰/۰۰۰ + ۴/۰۰۰/۰۰۰
 / // / /

/ /
× =
4 000 000

1 050 000 600 000
7 000 000

سهم سود حسينی 

/ // / /
/ /

× =
3 000 000

1 050 000 450 000
7 000 000

سهم سود خانی 

صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع خانی حسينیشرح
سود خالص پس از کسر ماليات 

کسر شود: سهم سود شرکا 
ــ 

۶۰۰/٠٠٠
ــ 

۴۵۰/۰۰۰
۱/۰۵۰/۰۰۰

(۱/۰۵۰/۰۰۰)
ــ۶۰۰/۰۰۰۴۵۰/۰۰۰سهم نهايی هر شريک 

مثال نمونه ٢، تقسيم سود به نسبت های معين: رحمتی و رضايی با سرمايه هايی به ترتيب ۷/۰۰۰/۰۰۰ و ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال 
شرکای شرکت تضامنی رحمتی و رضايی هستند و طبق شرکت نامه سود و زيان به نسبت های ٣ و ٢ ميان آنان تسهيم می گردد. چنانچه 

سود عملکرد سال مالی قبل از کسر ماليات معادل مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد. 
مطلوبست: انجام محاسبات و عمليات حسابداری الزم و تنظيم صورت وضعيت تقسيم و سود و زيان. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی رحمتی و رضايی 

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ رديف
١

٢

٣

خالصه سود و زيان 
تقسيم سود و زيان 

تقسيم سود و زيان 
ذخيرٔه ماليات بر درآمد 

تقسيم سود و زيان 
جاری رحمتی 
جاری رضايی 

۴/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۳/۰۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۱/۸۰۰/۰۰۰
۱/۲۰۰/۰۰۰

ماليات بر عملکرد ۱/۰۰۰/۰۰۰ = ٪٢٥ × ۴/۰۰۰/۰۰۰
مانده سود  ۳/۰۰۰/۰۰۰ = ۱/۰۰۰/۰۰۰ - ۴/۰۰۰/۰۰۰ 
جمع نسبت ها                                                ٥ = ٢ + ٣

/ / / /× =
3

3 000 000 1 800 000
5

سهم سود رحمتی 

/ / / /× =
2

3 000 000 1 200 000
5

سهم سود رضايی 
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صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع رضايیرحمتیشرح
سود خالص پس از کسر ماليات 

کسر شود: سهم سود شرکا 
ــ 

۱/۸۰۰/٠٠٠
ــ 

۱/۲۰۰/۰۰۰
٣/۰۰۰/۰۰۰

(٣/۰۰۰/۰۰۰)
ــ۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰سهم نهايی هر شريک 

مثال نمونه ٣، تقسيم سود با احتساب سود تضمين شده سرمايه و حقوق و پاداش و نسبت معين: مسعودی و مرادی 
هريک با سرمايه هايی معادل ۸/۰۰۰/۰۰۰ و ۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال شرکای شرکت تضامنی مسعودی و مرادی هستند. طبق شرکت نامه 
نرخ سود تضمين شده ١٠٪ سرمايه اول دوره شرکا بوده و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ريال حقوق ساالنه برای مسعودی و ۲۰۰/۰۰۰ ريال پاداش 
برای مرادی منظور شده است و مابقی سود و زيان به نسبت های ٢ و١ بين آنان تسهيم می گردد. چنانچه سود عملکرد سال مالی قبل از 

کسر ماليات مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد. 
مطلوبست: انجام محاسبات و عمليات حسابداری الزم جهت تقسيم سود و زيان و تنظيم جدول صورت وضعيت تقسيم سود 

و زيان. 

دفتر روزنامه شرکت تضامنی مسعودی و مرادی 

بستانکاربدهکارشرحتاريخ رديف
١

٢

٣

٤

٥

خالصه سود و زيان 
تقسيم سود و زيان 

تقسيم سود و زيان 
ذخيرٔه ماليات بر درآمد 

تقسيم سود و زيان 
جاری مسعودی 

جاری مرادی 
تقسيم سود و زيان 

جاری مسعودی 
جاری مرادی 

تقسيم سود و زيان 
جاری مسعودی 
جاری مرادی

۴/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

١/۵۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰

۹۰۰/۰۰۰

۴/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰

۸۰۰/۰۰۰
۷۰۰/۰۰۰

۴۰۰/۰۰۰
۲۰۰/۰۰۰

۶۰۰/۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰

ماليات بر عملکرد   ۱/۰۰۰/۰۰۰ = ٪٢٥ × ۴/۰۰۰/۰۰۰
بهرٔه سرمايه مسعودی ۸۰۰/۰۰۰ = ۱۰٪ × ۰۰۰/۰۰۰/٨
بهرٔه سرمايه مرادی     ۷۰۰/۰۰۰ = ۱۰٪ × ۰۰۰/۰۰۰/٧

حساب تقسيم سود و زيان
٢)           ١/٠٠٠/٠٠٠
٣)           ١/٥٠٠/٠٠٠
٤)            ٦٠٠/٠٠٠

۴/۰۰۰/۰۰۰      (١

٣/١٠٠/٠٠٠              ۴/۰۰۰/۰۰۰
مانده ۹۰۰/۰۰۰

جمع نسبت ها                                                     ٣ = ١ + ٢

/ /× =
2

900 000 600 000
3

باقی مانده سهم سود مسعودی 

/ /× =
1

900 000 300 000
3

باقی مانده سهم سود مرادی 
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جدول صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع مرادیمسعودیشرح
سود خالص پس از کسر ماليات 

کسر شود: سود تضمين شده سرمايه شرکا 
ــ 

۸۰۰/٠٠٠
ــ 

۷۰۰/۰۰۰
٣/۰۰۰/۰۰۰

(١/٥۰۰/۰۰۰)
باقی مانده سود 

کسر شود: حقوق و پاداش شرکا 
ــ

۴۰۰/۰۰۰
ــ

۲۰۰/۰۰۰
۱/۵۰۰/۰۰۰
(۶۰۰/۰۰۰)

باقی مانده سود 
کسر شود: باقی مانده سهم سود شرکا

ــ 
۶۰۰/۰۰۰

ــ
۳۰۰/۰۰۰ 

۹۰۰/۰۰۰
(۹۰۰/۰۰۰)

ــ۱/۸۰۰/۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰سهم نهايی هر شريک 

    
 مثال نمونه ٤: نورى و فروزان، شرکتى تضامنى تشکيل داده اند. سرمايـٔه نورى ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال و سرمايـٔه فـروزان ٧٠٠/٠٠٠ 
ريال بوده است. اگر نورى به صورت تمام وقت و فروزان به صورت نيمه وقت در شرکت مشغول کار باشند و سود عملکرد سال پس از 

کسر ماليات مبلغ ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال باشد، مطلوبست: تقسيم سود بر اساس هر يک از مفروضات زير: 
٤/١ ــ تقسيم سود به نسبت مساوى 

2  سهم نورى و 
3

1  و 
3

٤/٢ــ تقسيم سود پس از احتساب بهره اى معادل ٨٪ سرمايه اوليه و تقسيم باقى مانده سود به نسبت 
فروزان. 

٤/٣ــ تقسيم سود پس از احتساب بهره اى معادل ٥٪ سرمايه اوليه و منظورکردن پاداش ساالنه ٥٠٠/٠٠٠ ريال براى نورى و 
٢٠٠/٠٠٠ ريال براى فروزان و تقسيم باقى مانده سود به نسبت مساوى 

٤/٤ــ تقسيم سود به نسبت سرمايه اوليه. 
حل با فرض ٤/١: 

  ۱/۵۰۰/۰۰۰ ÷٢ = ۷۵۰/۰۰۰ سهم سود هر شريک به نسبت مساوى 
حل با فرض ٤/٢: 

  ۱/۰۰۰/۰۰۰ × ٪٨ = ۸۰/۰۰۰ بهرٔه ٨٪ نورى 
 ٧۰۰/۰۰۰ × ٪٥٦ = ٨/۰۰۰ بهرٔه ٨٪ فروزان  

  ٨۰/۰۰۰ + ۵۶/۰۰۰ = ۱۳۶/۰۰۰ کل بهره سرمايه شرکا 
 ۱/۵۰۰/۰۰۰-۱۳۶/۰۰۰ = ۱/۳۶۴/۰۰۰ سود قابل تقسيم پس از کسر بهره 

×
1

1364000 454667
3
 باقى مانده سهم نورى 

×
2

1364000 909333
3
 باقى مانده سهم فروزان 



٣٢

 صورت وضعيت تقسيم سود 
جمع کلفروزاننوریشرح عمليات

سود خالص پس از کسر ماليات 
کسر می شود: سود (بهره) سرمايه شرکا

ــ 
۸۰/٠٠٠

ــ 
۵۶/۰۰۰

١/٥۰۰/۰۰۰
(۱۳۶/۰۰۰)

سود قابل تقسيم 
 ( ٢  ___

___  ١ و   ٣
سهم سود هريک از شرکا (به نسبت های   ٣

ــ
۴۵۴/۶۶۷

ــ
۹۰۹/۳۳۳

۱/۳۶۴/۰۰۰
(۱/۳۶۴/۰۰۰)

ــ۵۳۴/۶۶۷۹۶۵/۳۳۳کل دريافتی هر شريک 

 حل با فرض ٤/٣:
  ۱/۰۰۰/۰۰۰ × ٪٥ = ٥۰/۰۰۰  سود (بهره) سرمايه نورى 

 ٧۰۰/۰۰۰ × ٪٣٥ = ٥/۰۰۰  سود (بهره) سرمايه فروزان 
 ٥۰/۰۰۰ + ۳۵/۰۰۰ = ۸۵/۰۰۰  جمع سود (بهره) سرمايه شرکا 
 ۱/۵۰۰/۰۰۰ - ٨۵/۰۰۰ = ۱/۴۱۵/۰۰۰ باقى مانده سود 

  ۱/۴۱۵/۰۰۰ -( ۵۰۰/۰۰۰ + ۲۰۰/۰۰۰) = ۷۱۵/۰۰۰ باقى مانده سود پس از کسر پاداش شرکا  
۷۱۵/۰۰۰ ÷ ۲ = ۳۵۷/۵۰۰ سهم سود هر يک از شرکا 
 ( ۵۰/۰۰۰ + ۵۰۰/۰۰۰ + ۳۵۷/۵۰۰) = ۹۰۷/٥۰۰ کل سود سرمايه سهم نورى 

  ( ۳۵/۰۰۰ + ٢۰۰/۰۰۰ + ۳۵۷/۵۰۰) = ۵۹۲/٥۰۰ کل سود سرمايه سهم فروزان 

 صورت وضعيت تقسيم سود 
جمع کلفروزاننوریشرح عمليات

سود خالص پس از کسر ماليات 
کسر می شود: سود (بهره) ٥٪ سرمايه

ــ 
٥۰/٠٠٠

ــ 
۳۵/۰۰۰

١/٥۰۰/۰۰۰
(۸۵/۰۰۰)

باقی مانده سود 
کسر می شود: پاداش شرکا 

ــ
۵۰۰/۰۰۰

ــ
۲۰۰/۰۰۰

۱/۴۱۵/۰۰۰
(۷۰۰/۰۰۰)

باقی مانده سود 
تقسيم سود به نسبت مساوی

ــ 
۳۵۷/۵۰۰

ــ
۳۵۷/۵۰۰

۷۱۵/۰۰۰
(۷۱۵/۰۰۰)

ــ۹۰۷/۵۰۰۵۹۲/۵۰۰کل دريافتی هريک از شرکا

 حل با فرض ٤/٤: 
   ۱/۰۰۰/۰۰۰+۷۰۰/۰۰۰= ۱/۷۰۰/۰۰۰ جمع سرمائه شرکا 

 / // / /
/ /

×
1 000 000

1 500 000 882 353
1 700 000

 سهم سود نورى 



٣٣

// / /
/ /

×
700 000

1 500 000 617 647
1 700 000

 سهم سود فروزان 

 مثال نمونه ٥: الهامى و حبيبى، در تاريخ ٢/١٥/ ××١٣، شرکتى تضامنى با سرمائه يکصد ميليون ريال که ٦٠ ميليون ريال 
سهم الشرکه الهامى و ٤٠ ميليون ريال سهم الشرکه حبيبى بوده است تأسيس کرده اند. اگر سود عملکرد سال ×× ١٣ پس از کسر ماليات 

معادل ٤٠ ميليون ريال باشد، مطلوبست: تعيين سهم سود هر يک از شرکا با مفروضات زير: 
فرض ١ــ تقسيم سود به نسبت سرمايه گذارى اوليه. 

فرض ٢ــ در صورتى که شرکت نامه، نحؤه تقسيم سود را مشخص نکرده باشد. 
. 2

5
3 و   

5
فرض ٣ــ تعلق بهره ١٢٪ به سرمايه هر يک از شرکا و تقسيم بقيه به نسبت  

فرض ٤ــ تعلق پاداش به الهامى و حبيبى به ترتيب معادل ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٨٠٠/٠٠٠ ريال و تقسيم بقيه به نسبت مساوى. 
 حل با فرض ١: 

 ١٠٠/٠٠٠/٠٠٠  = ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ + ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ جمع سرمايه شرکا 
 (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠÷ ٤٠/٠٠٠/٠٠٠) ×  ۶۰/٢٤/٠٠٠/٠٠٠  = ٠٠٠/٠٠٠ سهم سود الهامى 
 (١٠٠/٠٠٠/٠٠٠÷ ٤٠/٠٠٠/٠٠٠)  × ۴۰/١٦/٠٠٠/٠٠٠  = ٠٠٠/٠٠٠ سهم سود حبيبى 

حل با فرض ٢: 
چون در شرکت نامه، هيچ گونه تصميمى در مورد تقسيم سود وجود ندارد، انجام اين کار، به نسبت سرمايه گذارى شرکا خواهد 

بود که حل (٢) نيز مشابه حل فرض (١) مى باشد. 
حل با فرض ٣: 

 ٧/٢٠٠/٠٠٠ = ١٢٪   × ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ سود (بهره) سرمايه الهامى 
 ٤/٨٠٠/٠٠٠ = ١٢٪   × ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ سود (بهره) سرمايه حبيبى 
 (٤/٨٠٠/٠٠٠  + ٧/٢٠٠/٠٠٠)  = ١٢/٠٠٠/٠٠٠ جمع سود (بهره) سرمايه شرکا 
 ٢٨/٠٠٠/٠٠٠  = ١٢/٠٠٠/٠٠٠ - ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ باقى مانده سود 

  / / / /× =
3

28 000 000 16 800 000
5

سهم سود الهامى 
  / / / /× =

2
28 000 000 11 200 000

5
سهم سود حبيبى 

  ۷/۲۰۰/۰۰۰+ ۱۶/۸۰۰/۰۰۰= ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ کل سهم سود الهامى 
 ۴/۸۰۰/۰۰۰ + ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ = ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ کل سهم سود حبيبى 

حل با فرض ٤:
 ٢/٨٠٠/٠٠٠  = ٨٠٠/٠٠٠  + ٢/٠٠٠/٠٠٠ مجموع پاداش شرکا 
 ٣٧/٢٠٠/٠٠٠  = ٢/٨٠٠/٠٠٠ - ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ باقى مانده سهم سود شرکا 
 ١٨/٦٠٠/٠٠٠ = ٢÷ ٣٧/٢٠٠/٠٠٠ سهم سود هر شريک 
سهم سود الهامى  ٢٠/٦٠٠/٠٠٠ =  (٢/٠٠٠/٠٠٠ +  ١٨/٦٠٠/٠٠٠) 
 (٨٠٠/٠٠٠  + ١٨/٦٠٠/٠٠٠) =  ١٩/٤٠٠/٠٠٠ سهم سود حبيبى 



٣٤

 مثال نمونه ۶ : شرکت تضامنى اکبرى و حسينی در طى سال  جارى مبلغى معادل ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال زيان داشته است طبق 
شرکت نامه به هر يک از شرکا مبلغى معادل ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال حق الزحمه ساالنه و ۱۰ درصد بهره سرمايه شرکا تعلق مى گيرد. در 
صورتى که سرمايه اکبرى ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال و سرمايه حسينى ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال باشد و نسبت تقسيم سود و زيان مساوى 

باشد. مطلوبست: تنظيم جدول تقسيم سود بر مبناى اطالعات فوق و ثبت هاى مربوطه. 
ياد آورى: اگر عمليات شرکت تضامنى منجر به زيان گردد از نظر حسابدارى می توان زيان مذکور را در بدهکار حساب تقسيم 
سود و زيان، انباشته کرد و اين حساب در ترازنامه کاهنده سرمايه شرکت خواهد بود و يا اينکه مانده زيان را هم مانند سود بين شرکا 

تقسيم کرده و ثبت هاى زير  انجام مى شود:
حساب تقسيم سود و زيان   ٠٠٠/۰۰۰/ ٣

                        خالصه سود و زيان     ٠٠٠/۰۰۰/ ٣
بابت انتقال زيان به حساب سود و زيان

حساب تقسيم سود و زيان ٠٠٠/۰۰۰/ ٣٣
جارى اکبرى ٠٠٠/۰۰۰/ ۲۰  
جارى حسينى ٠٠٠/۰۰۰/ ١٣  

بابت سود سرمايه شرکا
حساب تقسيم سود و زيان ٠٠٠/۰۰۰/ ٢٤

جارى اکبرى ٠٠٠/۰۰۰/ ١٢  
جارى حسينى ٠٠٠/۰۰۰/ ١٢  

بابت حقوق شرکا
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ جاری اکبری 
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ جاری حسينی 

۶۰/۰۰۰/۰۰۰ حساب تقسيم سود و زيان   
بابت انتقال زيان به جاری شرکا

صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع کلحسينیاکبریشرح عمليات
زيان عملکرد سال (زيان عملياتی) 

۲۰/۰۰۰/٠٠٠۱۳/۰۰۰/۰۰۰اضافه می شود: سود (بهره) ١٠٪ سرمايه
(۳/۰۰۰/۰۰۰)

(۳۳/۰۰۰/۰۰۰)
مانده زيان 

۱۲/۰۰۰/۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰اضافه می شود: سهم حقوق شرکا 
(۳۶/۰۰۰/۰۰۰)
(۲۴/۰۰۰/۰۰۰)

مانده زيان 
(۳۰/۰۰۰/۰۰۰)(۳۰/۰۰۰/۰۰۰)تقسيم زيان به نسبت مساوی 

(۶۰/۰۰۰/۰۰۰)
۶۰/۰۰۰/۰۰۰

٠(۵/۰۰۰/۰۰۰)۲/۰۰۰/۰۰۰سهم نهايی هريک از شرکا 

حساب تقسيم سود و زيان
١)٣/٠٠٠/٠٠٠

٢) ٣٣/٠٠٠/٠٠٠
٣) ٢٤/٠٠٠/٠٠٠

مانده   ٦٠/٠٠٠/٠٠٠
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 مثال نمونه ٧ : فخری، غالمی، نوری، به ترتيب با سرمايه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰، ۳۰/۰۰۰/۰۰۰، ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شرکای يک 
شرکت تضامنی بوده و به نسبت ٣ و ٢ و ٥ در سود و زيان سهيم هستند در طی سال مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال حق الزحمه به فخری طبق 
قانون تعلق گرفته و طبق شرکت نامه ساالنه ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال پاداش به غالمی تعلق می گيرد. شرکاء توافق کردند ١٠٪ به عنوان سود 
تضمين شده سرمايه منظور شود ولی در شرکت نامه قيد نشده است اگر اين شرکت در طی سال مالی ٨٠ مبلغ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ريال زيان 

داشته باشد؛ مطلوبست: انجام عمليات حسابداری تقسيم سود و زيان. 
حل: 

با توجه به اين که مبلغ پرداخت شده بابت حق الزحمه به فخری در قالب قانون کار بوده و به عنوان هزينه حقوق در هزينه های 
عملياتی شرکت منظور شده است و از اين بابت در مرحله تقسيم سود و زيان ثبتی انجام نمی گيرد و با استناد به اين که اگر نرخ سود 
تضمين شده سرمايه در شرکت نامه قيد نشده باشد در صورت وجود زيان نبايد در حساب ها منظور شود (در صورت وجود سود بايد 

منظور شود). هم چنين در صورت زيان نبايد پاداشی به شرکا تعلق بگيرد. 
دفتر روزنامه 

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخ 
حساب تقسيم سود و زيان

حساب خالصه سود و زيان 
۴/۵۰۰/۰۰۰

۴/٥۰۰/۰۰۰
جاری فخری 
جاری غالمی 
جاری نوری 

حساب تقسيم سود و زيان

۱/۳۵۰/۰۰۰
۹۰۰/۰۰۰

۲/۲۵۰/۰۰۰
۴/۵۰۰/۰۰۰

صورت وضعيت تقسيم سود و زيان

نوری غالمیفخریشرح عمليات
(۴/۵۰۰/۰۰۰)زيان عملکرد (زيان عملياتی) 

تقسيم زيان: 
۴/۵۰۰/۰۰۰(۲/۲۵۰/۰۰۰)(۹۰۰/۰۰۰)(۱/۳۵۰/۰۰۰)به نسبت ٣ و ٢و ٥

٠(۲/۲۵۰/۰۰۰)(۹۰۰/۰۰۰)(۱/۳۵۰/۰۰۰)سهم نهايی شرکاء از سود و زيان 



٣٦

 ١ــ چنانچه در يک شرکت تضامنى، سود تضمين شده اى به سهم الشرکه شرکا تعلق گيرد: 
الف) تعلق سود تضمين شده همراه با برداشت شرکا انجام مى گيرد. 

ب) سود تضمين شده، قبل از تقسيم سود محاسبه و به حساب جارى شرکا تخصيص مى يابد. 
ج) سود تضمين شده، پس از تقسيم سود، محاسبه و به حساب جارى شرکا تخصيص مى يابد. 

د) هيچ کدام از موارد فوق 
 ٢ــ کدام گزينه در مورد دارايى هاى شرکت تضامنى صحيح است؟

الف) دارايى هاى شرکت، دارايى هاى شرکا محسوب مى شود. 
ب) دارايى هاى شرکت، دارايى هاى مشترک شرکا محسوب مى شود. 

ج) دارايى هاى شرکت، دارايى هاى مشترک شرکا معادل حق السهم آنان است. 
د) هيچ  يک از موارد فوق 

 ٣ــ در يک شرکت تضامنى، تقسيم سود بر اساس کدام يک از موارد زير صورت مى گيرد: 
الف) توافق شرکا

ب) به نسبت سرمايه آنان
ج) به نسبت مساوى

د) هيچ کدام از موارد فوق 
 ٤ــ براى انتقال سود به حساب شرکا در شرکت تضامنى، چه ثبتى انجام مى شود؟ 

الف) خالصه حساب سود و زيان (بدهکار) ــ حساب تقسيم سود و زيان (بستانکار) 
ب) حساب تقسيم سود و زيان (بدهکار) ــ حساب خالصه سود و زيان (بستانکار) 

ج) حساب تقسيم سود و زيان (بدهکار) ــ جارى شرکا (بستانکار) 
د) جارى شرکا (بدهکار) ــ حساب تقسيم سود و زيان (بستانکار) 

 ٥ ــ کدام گزينه صحيح است؟ 
الف) در شرکت تضامنى، در همه حاالت، تقسيم سود و زيان مجاز مى باشد. 

ب) در شرکت تضامنى چنانچه بر اثر زيان هاى وارده، سهم الشرکه شرکا کم شده باشد، تا زمان تأدئه اين کمبود، 
تقسيم سود مجاز نيست. 

ج) تقسيم سود و زيان ربطى به ضررهاى وارده قبلى ندارد. 
د) هيچ کدام از موارد فوق 

 ٦ــ اگر در شرکت نامٔه يک شرکت تضامنى، حق الزحمه اى براى خدمات برخى از شرکا درنظر گرفته شود: 
الف) تخصيص حق الزحمٔه هر يک از شرکا قبل از تقسيم سود صورت مى گيرد.

ب) تخصيص حق الزحمٔه شرکا پس از تقسيم سود انجام مى شود.
ج) تخصيص حق الزحمٔه شرکا پس از کسر برداشت خواهد بود.

د) هيچ کدام از موارد فوق

پرسش های چهار گزينه ای
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مسائل

  ١ــ شرکاى شرکت تضامنی رسولى و شرکا، عبارت اند از: رسولى، خادم و علوى. طبق توافق نامه شرکا 
مقرر گرديده است با توجه به شاغل بودن آقاى رسولى و  خانم خادم،  به ترتيب مبالغ ١/٠٠٠/٠٠٠ و ٢/٥٠٠/٠٠٠ 
ريال به عنوان پاداش مديريت به آنان تعلق گيرد و باقيماندٔه سود به نسبت ١ و ٢ و ٣ بين کلئه شرکا تقسيم گردد. 
درصورتى که سود قابل تقسيم شرکت پس از کسر ماليات ٩٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد، مطلوبست: ثبت حسابداری 

تقسيم سود و زيان و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان.
به  شرکا  از  يک  هر  سرمايه  درصد   ١٠ معادل  تقسيم،  قابل  سود  از  گرديد،  مقرر  تضامنی  شرکت  در  ٢ــ   
__ ۲ بين شرکاى شرکت 

__ ۱  و   ۳
عنوان سود تضمين شده سرمايه در نظر گرفته شود و باقى ماندٔه سود و زيان به نسبت  ۳

(روزبهانى و خسروى) تقسيم شود. در صورتى که سود قابل تقسيم سال ××  ١٣ شرکت پس از کسر ماليات، معادل 
٣/٠٢٠/٠٠٠ ريال و سرمائه روزبهانی ١/٥٠٠/٠٠٠ و سرمايه خسروى ١/٧٠٠/٠٠٠ ريال باشد. مطلوبست: ثبت 

حسابداری تقسيم سود و زيان و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان.
 ٣ــ فانى، اميرى و فرزادى، شرکاى شرکت تضامنى فانى و شرکا هستند. سرمائه هر يک از آنها، به ترتيب 
٣/٠٠٠/٠٠٠ و ٦/٠٠٠/٠٠٠ و ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. طبق توافق شرکا، با توجه به فعاليت فانى و فرزادى، قرار 
شده است به ترتيب مبالغ ١/٥٠٠/٠٠٠ و ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال حق الزحمٔه ساالنه براى آنان منظور گردد و سپس، نسبت 
به سرمائه هر يک از شرکا، معادل ٩٪ سود ساالنه در نظر گرفته شود. آن گاه باقى مانده به نسبت ٢٠٪ و ٦٠٪ و ٢٠٪  بين 
آنان تقسيم گردد. مطلوبست: سهم سود هر يک از شرکا در سال   ××١٣ با مفروضات زير و ثبت رويداد حسابدارى 

مربوط و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان.
الف) سود عملکرد سال ××  ١٣ معادل ٨/٥٠٠/٠٠٠ ريال قبل از کسر ماليات باشد. 

ب) زيان عملکرد سال   ××١٣ معادل ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد. 
 ٤ــ خانم ها سوهانى و حسينى در تاريخ ٢/١/  ××١٣، شرکتى تضامنى تشکيل داده اند. سهم الشرکٔه آنان به 
ترتيب معادل ٥/٠٠٠/٠٠٠ و ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. در صورتى که سود خالص سال   ××١٣ پس از کسر ماليات، 

معادل ١/٤٠٠/٠٠٠ ريال و نسبت سود و زيان شرکا طبق شرکت نامه ٣ و ٢ باشد، 
مطلوبست: اوالً: محاسبٔه سود هر يک از شرکا. 

ثانياً: ثبت حسابدارى سود و زيان و انتقال آن به حساب شرکا.
ـ کمالى و کريمى در ٢/١/  ××١٣،  شرکتى تضامنى تشکيل داده اند.  سهم الشرکٔه هر يک به ترتيب ٣/٠٠٠/٠٠٠   ٥ـ 
و ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. بر اساس شرکت نامه، مقرر گرديده است حق الزحمٔه هر يک ساالنه معادل ٥٠٠/٠٠٠ و 
٨٠٠/٠٠٠ ريال باشد. چنانچه سود سال   ××١٣ شرکت قبل از کسر ماليات، معادل ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد و تقسيم 
سود (زيان) شرکت بر اساس سهم الشرکه آنان صورت گيرد، مطلوبست: نحوه تقسيم سود بين شرکا و ثبت حسابدارى 

رويداد مربوط و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان.
معادل  ترتيب  به  آنان  سهم الشرکٔه  داده اند.  تشکيل  تضامنى  شرکتى   ،٤/١/××  ١٣ در  اميدى،  و  عزيزى  ــ   ٦  



٣٨

٣/٠٠٠/٠٠٠ و ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. سود سال   ××١٣ اين شرکت قبل از کسر ماليات، معادل ١٥/٠٠٠/٠٠٠ 
ريال بوده است. شرکت نامه شرکت تقسيم سود را به شرح زير مجاز دانسته است: 

الف  ) ١٠٪ به عنوان سود تضمين شده به ماندٔه اول دوره سرمايه شرکا 
ب) تخصيص مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال به عزيزى و ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال به اميدى به عنوان حق الزحمه 

ج) تقسيم باقى مانده سود و زيان به نسبت ٣ و ٥ 
مطلوبست: تقسيم سود بين شرکا و ثبت رويدادهاى مالى فوق در دفتر روزنامه شرکت و تنظيم صورت وضعيت 

تقسيم سود و زيان.
 ٧ــ بابايى، حيدرى و حسنى، شرکاى شرکت تضامنى حيدرى و شرکا هستند. سهم الشرکٔه آنان به ترتيب، معادل 
٣/٠٠٠/٠٠٠، ٤/٥٠٠/٠٠٠ و ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. به استناد شرکت نامه، نحؤه تقسيم سود در اين شرکت به 

شرح زير است:
ــ تخصيص ٨٪ سود تضمين شده به سهم الشرکٔه هر يک از شرکا 

ــ تخصيص مبلغ ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال حق الزحمٔه خانم بابايى
٣ __
__ ۱ و    ۶

__ ٢  و   ۶
ــ تخصيص و تقسيم باقى ماندٔه سود و زيان بين بابايى، حيدرى و حسنى به نسبت هاى  ۶

مطلوبست: تنظيم صورت ريز تقسيم سود بين شرکا، و ثبت فعاليت ها در دفتر روزنامه شرکت در هر يک از 
حالت هاى زير: 

الف) سود ويژه معادل ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال قبل از کسر ماليات باشد. 
ب) زيان ويژه معادل ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد. 

 ٨ ــ اسدى، يارى و جليلى، در ٥/٢/××  ١٣ هر يک با سرمايه اى معادل ٧٠٠/٠٠٠ ريال شرکت تضامنى اسدى 
و شرکا را تشکيل داده اند. طى سال مذکور، برداشت شرکا از شرکت عبارت بوده است از: 

اسدى ٢٠٠/٠٠٠ ريال، يارى ١٠٠/٠٠٠ ريال و جليلى ١٢٠/٠٠٠ ريال چنانچه نسبت تقسيم سود و زيان طبق 
شرکت نامه براى هر يک از شرکا به ترتيب ٤٠٪، ٣٠٪ و ٣٠٪ باشد و سود خالص شرکت در پايان سال ××  ١٣ پس از 
کسر ماليات معادل ٧٢٠/٠٠٠ ريال بوده باشد، مطلوبست: ثبت رويدادهاى فوق در دفتر روزنامه و بستن حساب خالصه 

سود و زيان. 
__ ٣ در سود و زيان 

__ ٢  و  ۶
۶  ،

۱ __
 ٩ــ مهدوى، انورى و خليلى، شرکاى يک شرکت تضامنى اند که به نسبت   ۶

شريک هستند. مانده اول دوره سرمايه شرکا به ترتيب معادل ٣/٠٠٠/٠٠٠، ٦/٠٠٠/٠٠٠ و ٧/٥٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. 
اگر در شرکت نامه، سود تضمين شده اى معادل ٨٪ سرمائه اول دوره شرکا در نظر گرفته شده باشد و سود خالص سال 
مذکور پس از کسر ماليات ٢/٩٧٠/٠٠٠ ريال باشد، مطلوبست: تهيه صورت تقسيم سود و ثبت مربوط به بستن خالصه 

حساب سود و زيان و تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت.
__ ٣ عضو يک شرکت تضامنی هستند تراز آزمايشی اصالح شده اين 

 و  ٥
٢ __
١٠ــ احمد و نادر به ترتيب به نسبت  ٥
شرکت در پايان سال ٨٢ به صورت زير بود: 



٣٩

بستانکار بدهکار عنوان حساب
موجودی نقد 

حساب های دريافتنی 
اثاثه اداری 

ساختمان 
حساب های پرداختنی 

اسناد پرداختنی 
سرمايه احمد 

سرمايه نادر 
برداشت احمد 
درآمد خدمات 

هزينه حقوق 
هزينه اجاره 

هزينه ملزومات 

١٨/٠٠٠/٠٠٠
٢٠/٠٠٠/٠٠٠
٣٠/٠٠٠/٠٠٠
٦٠/٠٠٠/٠٠٠

١٥/٠٠٠/٠٠٠

٦/٠٠٠/٠٠٠
٩/٠٠٠/٠٠٠
٧/٠٠٠/٠٠٠

٨/٠٠٠/٠٠٠
١٢/٠٠٠/٠٠٠
٥٠/٠٠٠/٠٠٠
٥٥/٠٠٠/٠٠٠

٤٠/٠٠٠/٠٠٠

١٦٥/٠٠٠/٠٠٠١٦٥/٠٠٠/٠٠٠جمع 

١ــ نرخ ماليات شرکت ٢٥٪ ساير اطالعات، 
طبق توافق در شرکت نامه    ٢ــ نرخ بهره سرمايه شرکا ٥٪

٣ــ پاداش ساالنه به احمد ۱/۰۰۰/۰۰۰  
٤ــ به ازای هر شش ماه ۷۵۰/۰۰۰ ريال حق الزحمه به نادر تعلق می گيرد.             

مطلوبست: 
الف) بستن حساب های موقت 

ب) ثبت عمليات تقسيم سود و زيان و تنظيم صورت وضعيت تقسيم سود و زيان
ج) تهيه ترازنامه شرکت به تاريخ ۸۲/۱۲/۲۹ 

٤ــ٣ــ تغييرات ساختار مالکيت در شرکت تضامنی  
در طی فعاليت شرکت های تضامنی به دليل ورود و خروج شرکا، در ساختار مالکيت شرکت تغييرات ايجاد می شود. در اين 
تغيير ساختار شرکت تضامنی اوليه منحل و شرکت تضامنی جديد با شخصيت حقوقی جديد ايجاد می شود. ولی از نظر حسابداری و 

گزارشگری مالی شرکت تضامنی به فعاليت خود ادامه داده و فقط ساختار سرمايه تغييراتی داشته است. 
پس به طور کلی تغيير در ساختار مالکيت شرکت تضامنی را می توان در دو گروه زير طبقه بندی نمود: 

١ــ ورود شريک جديد به شرکت 
٢ــ خروج شريک از شرکت 

تذکر مهم: هر نوع تغيير در ساختار مالکيت شرکت تضامنی منوط به رضايت کلئه شرکا و مقررات تعيين شده در شرکت نامه و 
به ثبت رساندن مجدد شرکت در ادارٔه ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجاری می باشد. 


