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همکاران گرامی
کمىسىون تخصصی رشتٔه حسابداری دفتر برنامه رىزی و تألىف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به جمع بندی نظرات 

هنرآموزان گرامی و متخصصان فنی و حرفه ای تغىىرات زىر را در کتاب انجام داده است: 
ــ مبحث بستن حساب موقت به قبل از قسمت تقسىم سود منتقل شده است 

ــ مبحث سرقفلی در ورود و خروج شرىک در شرکت تضامنی حذف شده است 
ــ محتوای مربوط به ورود و خروج شرىک در شرکت تضامنی با تجدىد ارزىابی توسعه داده شده است 

ــ در مبحث شرکت سهامی تغىىراتی برای سهولت فراگىری هنرجوىان در مباحث و مسائل انجام گرفته است 

مقدمه 
حسابدارى، رکن اصلى نظام اطالع رسانى مالى و اقتصادى هر جامعه به شمار مى رود رىاست محترم جمهورى در پىام مورخ 

138 به اولىن مجمع جامعه حسابداران رسمى اىران فرمودند:  /6/٢
»پاسخگوىى در عرصٔه اقتصاد و در هر عرصه اى، زمانى مىّسر است که اطالعات معتبر و شفاف در اختىار قرار گىرد جامعٔه 
حسابداران با تأمىن و ارزىابى اطالعات مالى معتبر، به تصمىم گىرندگان براى اتخاذ تصمىمات اقتصادى آگاهانه و استفادٔه بهىنه از منابع 
محدود، افزاىش بهره ورى و در نهاىت، پاسخگوىى، کمک شاىان مى کند از جامعٔه حسابداران رسمى اىران، انتظار دارم با استمرار و 
تقوىت خدمات خود با حفظ استقالل و صالحّىت حرفه اى، همگامى با دانش روز و حرکت در چارچوب منافع عمومى، کشور را در مسىر 
آبادانى و آزادى و استقالل ىارى کنند« بى شک عمل به اىن فراخوان، زمانى مىّسر خواهد بود که همٔه حسابداران به امور حسابدارى و 
اهداف آن آشنا باشند بدىن منظور با توجه به کمبود جدى در زمىنٔه کتاب هاى پاىٔه حسابدارى، مؤلفان بر آن شدند تا کتاب حاضر را در 
چارچوب حسابدارى شرکت ها با هدف تأکىد بر جنبه هاى کاربردى مطالب و با توجه به شراىط محىطى کارکرد آن و به خصوص، مفاد قانون 
تجارت و تشرىح هر ىک از مباحث، با ارائٔه مثال هاى متعّدد، در اختىار هنرجوىان عزىز قرار دهند در پاىان هر فصل، تعدادى پرسش، 

تمرىن ىا مسأله درج است که حل آن ها، تواناىى هاى عملى هنرجوىان را ارتقا خواهد بخشىد 
ىادآور مى شود که با توجه به روند موجود در جامعه و مغاىرت هاى اساسى در شىؤه حسابدارى شرکت هاى تضامنى و نسبى با 
قانون مالىات ها و ساىر قوانىن موضوعه کشور و از آنجا که توسعه و پىشرفت اقتصاد جهانى عمالً کاربرد شرکت هاى تضامنى و نسبى 
را به شرکت کاهش داده، مؤلفان بر آن شدند تا بخش هاىى از حسابدارى شرکت هاى تضامنى را که در شراىط محىطى کشور قابل اجرا 
مى باشد ارائه نماىند و ساىر بخش هاى غىرکاربردى آن را حذف نماىند زىرا جهت گىرى مؤلفان در راستاى سىاست هاى آموزشى حسابدارى 
اىجاد انگىزه و عالقمندى هنرجوىان به رشته حسابدارى و آشناىى کلى با مبانى حسابدارى شرکت ها به وىژه شرکت هاى سهامى مى باشد 
بى شک اىن رسالت جز در پرتو حسن توجه و اصالحات پىشنهادى آموزگاران محترمى که نقطه نظرات خود و اىرادات کتاب اولىه را چه 
به صورت شفاهى و چه به طور کتبى ارائه نمودند، امکان پذىر نگردىد که صمىمانه از همه اىن بزرگواران سپاسگزارى مى نماىىم و کماکان 

امىدوارىم از راهنماىى هاى هنرآموزان گرامى و هنرجوىان و مؤلفان عالقمند به اىن حرفه برخوردار شوىم
     مؤلفان         



هدف کلى 

تواناىى انجام روىدادهاى مالى در شرکت ها 
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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



٣

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
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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

١/٢ /
٥ /
٧ /

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 

۵ /
٣ /
ــ

٢ /

٧٥ /
ــ

٤ /
ــ

/١جمع  /١/١٥ /

 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 

١/٢٥ /
٣ /
٤ /
٢ /

 ١/ /
١/١٥ /

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/
١/
٢/٥
٥

٢/٥

٣/
٢/
٣/
٧

٢/٣

۵/
۳/
۵/۵
۱/۲
۴/۸
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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/
٣/
٥/٥
١/٢

 ٤/٨
٣/٥
٦/٤

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 

٨ /
٦ /
٢ /
٩ /
٦٥ /
١ /
٢ /
٩ /

٨ /
٦ /
١٥ /
٩ /
٦ /

ــ
١٥ /
٨ /

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. 
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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

۳/۸ /
۶ /
۱۵ /
۹ /
۶ /

١٥ /
٨ /

٣/ /
١/٢٩ /

شرکت تضامنی حسينی و مهرابی 
ترازنامه 

به تاريخ ٩/۳/××۱۳

 موجودی نقد ــ بانک 
حساب های دريافتنی 

موجودی کاال 
پيش پرداخت بيمه 

اثاثه 

۳/۸ /
۶ /
۱۵ /
۹ /
۶ /

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی
سرمايه حسينی 
سرمايه مهرابی 

۱۵ /
۸ /

۳/ /
۱/۲۹ /

۵/۲۴جمع دارايی ها  ۵/۲۴جمع بدهی و سرمايه / /

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 
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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. 
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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

١/٥ /
١/ /
٧ /
٨ /

٢/٣ /
٢/ /
١/٢ /
١/٥ /

/٤جمع  /٧/ /

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 
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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/ /
١/٥ /

ــ
ــ

٣/٨ /

۲/ /
ــ

۱/۸ /
۱/ /
۱/۲ /

٧/٣جمع دارايی ها  /۶/ /
٦
٧
٨

حساب پرداختنی 
اسناد پرداختنی

سرمايه 

٢/٨ /
٢ /

٤/٣ /

۲/۷ /
۱/۳ /
۲/ /

٧/٣جمع بدهی و سرمايه /۶/ /

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. 
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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:    

۱ / / حساب های پرداختنی     ۹/ / موجودی نقد   
۱۵/ / اسناد پرداختنی    ۴۵/ / حساب های دريافتنی                   

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

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

۹ / / جمع سرمايه              ۲۵/ / اثاثه                                           
کسر می شود:

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

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

مؤسسه بازرگانی آرمين 
ترازنامه 

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

۱۸/ / حساب های پرداختنی       ۱۵/ / موجودی نقد   
۲۲/ / پيش دريافت فروش کاال  ۳ / / حساب های دريافتنی   

۴ / / جمع بدهی ها     ۲۸/ / موجودی کاال   
سرمايه:   ٢/ / ملزومات   

۶ / / سرمايه آرمين           ۴ / / ساختمان         
کسر می شود:

۶ / / جمع سرمايه     ( ۱۵/ /  استهالک انباشته ساختمان (
۲۵/ / ارزش دفتری ساختمان   

۱ / / جمع بدهی  و سرمايه    ۱ / / 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 



٢٣

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 

٢/٥ /
٣/٢ /
١/٤ /
٢ /

٣/٥ /

٥ /

٤ /

٢١/ /
٤/ /
٣/٥ /

۹ /
۲/۲ /
۵ /

۳/۶ /

۲/ /

۳۱/ /

٤جمع  /٢ /۴ /۲ /

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 

١/٤ /

٤ /

٣١/ /

٢١/ /

٧/٥ /

٤ /
٥ /

١/٥ /

١/٤ /

٤ /

٣١/ /

٢١/ /

٤/ /
٣/٥ /

٤ /
٥ /

١/٥ /

برداشت (حسينی) 
 

٤ / ٤ ٦م  /

 تقسيم سود و زيان 
١/٥ ٧ /

١/٥ م /

 خالصه سود و زيان
١/٤ /  ١

٢١/ /  ٤

٧/٥ /  ٥

١/٥ /  ٧

٤ ٤ /
٣١ ٣/ /

 برداشت اميری 
٥ / ٥ ٦م  /

 جاری شرکا ــ حسينی
٤ /  ٤

٤ / م 

 جاری شرکا ــ اميری 
٥ /  ٤

٥ / م 
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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/ /
٤/ /
٨ /

١/٧ /
١/٥ /

٣/٢٥ /
٢/٣٥ /

٢/١٥ /
٣/٢ /
١/ /
٣٥ /

٢/ /
٤٥ /

۲/ /
۳/ /
۳۵ /

۱/۸ /
۱/۲ /

۶/۵ /
۱ /۹ /

٢٥/٧٥جمع  /۲۵/۷۵ /

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  



٢٨

×× 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

۱/۴ /

۳۵ /

۱/ ۵ /

۱/۴ /

۳۵ /

۶ /
۴۵ /

 ۱/۴ /  × ٢٥٪ = ۳۵ / ماليات بر عملکرد 
۱/۴ /  - ۳۵ /  = ۱/ ۵ / باقی مانده سود 

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

/ /
× =
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 

۶ /
ــ 

۴۵ /
۱/ ۵ /

(۱/ ۵ / )
۶سهم نهايی هر شريک  /۴۵ ــ/

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/ /

۱/ /

۳/ /

۴/ /

۱/ /

۱/۸ /
۱/۲ /

۴/ /  × ٢٥٪ = ۱/ / ماليات بر عملکرد 
 ۴/ /  - ۱/ /  = ۳/ / مانده سود  
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 



٣٠

صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع رضايیرحمتیشرح
سود خالص پس از کسر ماليات 

کسر شود: سهم سود شرکا 
ــ 

۱/۸ /
ــ 

۱/۲ /
٣/ /

(٣/ / )
۱/۸سهم نهايی هر شريک  /۱/۲ ــ/

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/ /

۱/ /

١/۵ /

۶ /

۹ /

۴/ /

۱/ /

۸ /
۷ /

۴ /
۲ /

۶ /
۳ /

۴/ /  × ٢٥٪ = ۱/ / ماليات بر عملکرد   
٨/ /  × ۱ ٪ = ۸ / بهرٔه سرمايه مسعودی 
٧/ /  × ۱ ٪ = ۷ / بهرٔه سرمايه مرادی     

حساب تقسيم سود و زيان
١/ /            (٢
١/٥ /            (٣
٦ /             (٤

۴/ /       (١

٣/١ /               ۴/ /
۹ / مانده 

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 



٣١

جدول صورت وضعيت تقسيم سود و زيان 

جمع مرادیمسعودیشرح
سود خالص پس از کسر ماليات 

کسر شود: سود تضمين شده سرمايه شرکا 
ــ 

۸ /
ــ 

۷ /
٣/ /

(١/٥ / )
باقی مانده سود 

کسر شود: حقوق و پاداش شرکا 
ــ

۴ /
ــ

۲ /
۱/۵ /
(۶ / )

باقی مانده سود 
کسر شود: باقی مانده سهم سود شرکا

ــ 
۶ /

ــ
۳ /  

۹ /
(۹ / )

۱/۸سهم نهايی هر شريک  /۱/۲ ــ/

    
 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 
۸ /

ــ 
۵۶/

١/٥ /
(۱۳۶/ )

سود قابل تقسيم 
 ( ٢  

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

ــ
۴۵۴/۶۶۷

ــ
۹ ۹/۳۳۳

۱/۳۶۴/
(۱/۳۶۴/ )

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 
٥ /

ــ 
۳۵/

١/٥ /
(۸۵/ )

باقی مانده سود 
کسر می شود: پاداش شرکا 

ــ
۵ /

ــ
۲ /

۱/۴۱۵/
(۷ / )

باقی مانده سود 
تقسيم سود به نسبت مساوی

ــ 
۳۵۷/۵

ــ
۳۵۷/۵

۷۱۵/
(۷۱۵/ )

۹کل دريافتی هريک از شرکا ــ۷/۵۵۹۲/۵

 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:
٣ / / حساب تقسيم سود و زيان   

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

٣٣ / / حساب تقسيم سود و زيان 
۲  / / جارى اکبرى   
١٣ / / جارى حسينى   

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

١٢ / / جارى اکبرى   
١٢ / / جارى حسينى   

بابت حقوق شرکا
۳ / / جاری اکبری 
۳ / / جاری حسينی 

۶ / / 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) 

١٪ سرمايه ۲اضافه می شود: سود (بهره)  / /۱۳/ /
(۳/ / )

(۳۳/ / )
مانده زيان 

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

مانده زيان 
۳)تقسيم زيان به نسبت مساوی  / / )(۳ / / )

(۶ / / )
۶ / /

/۲سهم نهايی هريک از شرکا  /(۵/ / )

حساب تقسيم سود و زيان
٣/ / (١

٣٣/ /  (٢
٢٤/ /  (٣

٦ / / مانده   



٣٥

 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 
۴/۵ /

۴/٥ /
جاری فخری 
جاری غالمی 
جاری نوری 

حساب تقسيم سود و زيان

۱/۳۵ /
۹ /

۲/۲۵ /
۴/۵ /

صورت وضعيت تقسيم سود و زيان

نوری غالمیفخریشرح عمليات
۴/۵)زيان عملکرد (زيان عملياتی)  / )

تقسيم زيان: 
۱/۳۵)به نسبت ٣ و ٢و ٥ / )(۹ / )(۲/۲۵ / )۴/۵ /

۱/۳۵)سهم نهايی شرکاء از سود و زيان  / )(۹ / )(۲/۲۵ / )
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 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



٣٧

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/ /
٢ / /
٣ / /
٦ / /

١٥/ /

٦/ /
٩/ /
٧/ /

٨/ /
١٢/ /
٥ / /
٥٥/ /

٤ / /

/١٦٥جمع  /١٦٥/ /

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. 



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 

٩ /
٩ /۳/ /  × ٣ ٪ = ۹ / سرمايه واگذاری علوی 

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/ /
٤/ /



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

١/٥ /
٢/ /

٣/٥ /



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 

٤/٥ /
٣/ /
١/ /
٥ /

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 ١٥/١

سرمايه آرامش 
سرمايه سالمت 

سرمايه شاداب 
بابت ورود شريک جديد 

٣/ /
٥ /
٥ /

٤/ /

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/ /
٩ /
٦ /

٥/٥ /

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/ /
٦/ /

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   
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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/ /
٩ /
٦ /

٦/٥ /

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 

١ / /
١٢/ /
١٥/ /
١/ /
١٤/ /

حساب های پرداختنی 
اسناد پرداختنی 
سرمايه  اتحادی 
سرمايه سلطانی 

٩/ /
١١/ /
١٧/ /
١٥/ /

/٥٢جمع دارايی ها  /٥٢جمع بدهی و سرمايه / /
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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 

١/٢ /

٣/ /

١/ /

٣/ /

٢/ /

٨ /

٥/ /

١ / /

١/٢ /

٣/ /

١/ /

٣/ /

٢/ /

٨ /

٣/ /
٢/ /

١ / /

 
۱/۲ /  (١
۱/ /  (٣
۸ /  (٦

۳/ /  (٢
۳/ /  (٤
۲/ /  (۵

۳/ /۸/ /
۵/ /  (٧۵/ / م  

حساب تجديد ارزيابی
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شرکت تضامنی اتحادی و شرکا 
ترازنامه 

به تاريخ ۱۳۸۹/۶/۳۱

بدهی ها:  دارايی ها:    
۷/ / حساب های پرداختنی   ۱۹/۲ / موجودی نقد   
۱۱/ / اسناد پرداختنی     ۱۲/ / حساب های دريافتنی  

۱۸/ / جمع بدهی ها      (۱/۲ / ) م   کسر شود: ذخيره م
سرمايه شرکا:   ۱ /۸ / خالص حساب های دريافتنی   

۲ / / سرمايه اتحادی    ۱۸/ / موجودی کاال   
۱۷/ / سرمايه سلطانی    ۱۷/ / ساختمان   
۱ / / سرمايه تقوی      

۴۷/ / جمع سرمايه شرکا       
۶۵/ / جمع بدهی و سرمايه     ۶۵/ / 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. 
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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



٥٢

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:   
۳/ / حساب های پرداختنی   ۸/ / موجودی نقد  

۱۵/ / وام پرداختنی   ۱ / / حساب های دريافتنی  
۱۸/ / جمع بدهی ها    ۱۴/ / موجودی کاال  

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

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

۴۲/ / جمع سرمايه شرکا      
۶ / / جمع بدهی و سرمايه    ۶ / / جمع دارايی ها  
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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/ /
٢/ /

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
١١ سرمايه رستمی ١/

موجودی نقد 
بابت خروج رستمی از شرکت

٤/ /
٤/ /

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/ /
٣/ /
٤ /
٦ /

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
١١ حساب سرمايه حکيمی١٥/

حساب سرمايه عباسی 
حساب سرمايه رجبی

حساب موجودی نقد
بابت خروج حکيمی از شرکت

٣/ /
٩ /
٦ /

٤/٥ /

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/ /

٤/٥ /

١/ /

٥ /

١/٥ /
١/ /
٥ /

٣/٥ /

٣/ /

٤/٥ /

١/ /

٥ /

٣/ /

٣/٥ /

حساب تجديد ارزيابی
٤/٥ /  (٢
١/ /  (٣
٥ /  (٤

٣/ /  (١

٦/ /٣/ /

٣/ / /٣م   /  (٥

حساب سرمايه فرزاد
٥ /  (٥

٣/٥ /  (٦
٤/ /  م  

٤/ /٤/ /
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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
/٢٢موجودی نقد ــ بانک ٢حساب های پرداختنی / / /
٢حساب های دريافتنی  / /٣٦وام پرداختنی / /

/٨ملزومات  ٩سرمايه رئوفی نيا / / /
/٦٤موجودی کاال  /٦٤سرمايه سعيدزاده / /

/١٢اثاثه  ٤سرمايه خسروی / / /
/٣٤وسايل نقليه  /

٩ساختمان  / /
٢٥جمع دارايی ها  / ٢٥جمع بدهی و سرمايه / / /

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:             
٣/ / موجودی نقد                   

١٧/٥ / حساب دريافتنی               
٢٥/ /  موجودی کاال                 
١٢/ / ساختمان                         
٢/٥ / اثاثه                                  

٦ / / جمع                                  

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

٦ / / جمع                  

              
 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/ /
١٧/٥ /
٢٥/ /
١٢/ /
٢/٥ /

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

بابت فروش ساختمان 

١٤/ /
١٤/ /
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موجودی نقد ٣
حساب تصفيه 

بابت فروش موجودی کاال 

٢٦/ /
٢٦/ /

موجودی نقد ٤
حساب تصفيه 

بابت فروش اثاثه 

٢/١ /
٢/١ /

موجودی نقد ۵
حساب تصفيه 

بابت وصول مطالبات 

١٧/ /
١٧/ /

حساب تصفيه ٦
موجودی نقد 

بابت پرداخت هزينه تصفيه 

١/ /
١/ /

حساب های پرداختنی ٧
موجودی نقد 
حساب تصفيه 

بابت پرداخت بدهی های شرکت 

١٥/ /
١٣/٥ /
١/٥ /

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

٢/٦ /
١/٣ /
١/٣ /

حساب تصفيه
٥٧/ /   ١                 
١/ /    ٦                    

٢/٦ / ٨ سود تصفيه    

١٤ ٢/ /
٢٦ ٣/ /  
٢/١ ٤ /

١٧ ٥/ /     
١/٥ ٧ /     

٦ /٦ /٦ /٦ /

موجودی نقد 
٣/ / م 

١٤/ /   ٢

٢٦/ /   ٣

٢/١ /    ٤

١٧/ /    ٥

١ ٦/ /   
١٣/٥ ٣ /     

٤٧/٦ ٩ /     
٦٢/١ /٦٢/١ /
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سرمايه حسينی

٢٦/٣ /  ٩
٢٥/ / مانده    

١/٣ ٨ / سود      

٢٦/٣ /   ٢٦/٣ /                

سرمايه اميری

٢١/٣ /  ٩
٢ / / مانده    
١/٣ ٨ / سود  

٢١/٣ /٢١/٣ / سود   

 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

٢٦/٣ /
٢١/٣ /

٤٧/٦ /

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

٣/١ / موجودی نقد              
١/ / ماشين آالت          
٢/ / ساختمان              

١ / حساب های پرداختنی     
٢/ / سرمائه ايمانی             
٢/ / سرمائه فدائی             
٢/ / سرمائه فرهمند            

٦/١ / ٦/١جمع دارايی ها      / جمع بدهی و سرمايه    

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/ /
١/ /
٢/ /

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

فروش ماشين آالت و ساختمان 

٣/ /
٣/ /

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 
پرداخت هزينه دوران تصفيه 

٤ /
٤ /

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

پرداخت بدهی های جاری شرکت 

١ /
١ /

سرمايه فرهمند ٥
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

حساب تصفيه 
بستن حساب تصفيه

٢ /
١٥ /
٥ /

٤ /

سرمايه فرهمند ٦
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

                      موجودی نقد
پرداخت به شرکا و انحالل شرکت 

١/٨ /
١/٨٥ /
١/٩٥ /

٥/٦ /
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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/ /
١/ /
٢/ /

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

١/٨ /
١/٨ /

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 

٤ /
٤ /

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

١ /
١ /

سرمايه فرهمند ٥
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

حساب تصفيه 

٨ /
٦ /
٢ /

١/٦ /
سرمايه فرهمند ٦

سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

موجودی نقد 

١/٢ /
١/٤ /
١/٨ /

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

ماه روز   بستانکار بدهکارعطف شرحتاريخ رديف
حساب تصفيه ١

ماشين آالت 
ساختمان 

٣/ /
١/ /
٢/ /

موجودی نقد ٢
حساب تصفيه 

٤/ /
٤/ /

حساب تصفيه ٣
موجودی نقد 

٤ /
٤ /

حساب های پرداختنی ٤
موجودی نقد 

١ /
١ /

حساب تصفيه٥
سرمايه فرهمند 
سرمايه فدائی 

سرمايه ايمانی  

٦ /
٣ /
٢٢٥/
٧٥/

سرمايه فرهمند ٦
سرمايه فدائی 
سرمايه ايمانی 

موجودی نقد 

٢/٣ /
٢/٢٢٥/
٢/ ٧٥/

٦/٦ /
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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
١
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 

٦ /
٨ /
٧ /
١ /

٣/ /
١ /

١/٥ /
٦/ /

١ /
٨ /
١/٥ /
١/٤ /
٢/٥ /
٣/ /
٢/ /
١/٥ /

١٢/٨جمع /١٢/٨ /
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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 

١٢/٢ /
٨ /
٧ /
١ /

٣/ /
١ /

١/٥ /
٦/ /

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول٢
استهالک انباشته وسايل اداری 

استهالک انباشته ساختمان 
حساب تصفيه 

بستن حساب ذخاير به حساب تصفيه 

١ /
٨ /

١/٥ /
٢/٤ /

موجودی نقد ٣
حساب تصفيه 
دريافت بخشی از مطالبات

٧ /
٧ /

موجودی نقد٤
حساب تصفيه 

دريافت بخشی از اسناد دريافتنی

٦ /
٦ /

موجودی نقد ٥
حساب تصفيه 

دريافت بخشی از پيش پرداخت بيمه 

٨ /
٨ /

موجودی نقد ٦
حساب تصفيه 

فروش موجودی کاال 

٣/٥ /
٣/٥ /
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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 

٧ /
٧ /

موجودی نقد ٨
حساب تصفيه 

فروش وسايل اداری

١/٧ /
١/٧ /

موجودی نقد ٩
اسناد پرداختنی 

حساب تصفيه 
فروش ساختمان

٢/ /
٢/٥ /

٤/٥ /

حساب  تصفيه ١
موجودی نقد 

پرداخت  هزينه های تصفيه

١/ /
١/ /

حساب های پرداختنی ١١
موجودی نقد 
تسويه حساب های پرداختنی 

١/٤ /
١/٤ /

حساب تصفيه١٢
سرمايه ناصری 
سرمايه سعيدی 

سرمايه توانا 
بستن مانده حساب تصفيه به سرمايه شرکا 

٣٥ /
١٤ /
١٤ /
٧ /

سرمايه ناصری ۱۳
سرمايه سعيدی 

سرمايه توانا 
موجودی نقدی

٣/١٤ /
٢/١٤ /
١/٥٧ /

٦/٨٥ /

اسناد دريافتنی

۷ / ۷ ١م  /

حساب های دريافتنی

۸ / ۸ ١م  /
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ملزومات اداری
١ / ١ ١م  /

وسايل اداری
۱/٥ / ۱/٥ ١م  /

موجودی کاال
۳/ / /۳ ١م  /

ساختمان
۶/ / ٦ ١م  /

پيش پرداخت بيمه
١ / ١ ١م  /

استهالک انباشته ساختمان
۱/۵ / ۱/۵ م٢  /

استهالک انباشته وسايل اداری
٨ / ۸ م٢  /

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
١ / ١ م٢  /

سرمايه ناصری
۳/۱۴ / /۳ م١٣  /

١٢ ۱۴ /

اسناد پرداختنی
۲/۵ / ۲/۵ م٩  /

حساب های پرداختنی
۱/۴ / ۱/۴ م١١  /

سرمايه توانا
۱/۵۷ / ۱/۵ م١٣  /

١٢ ۷ /

سرمايه سعيدی

۲/۱۴ / /۲ م١٣  /
١٢ ۱۴ /

حساب تصفيه 
۱۲/۲ /  ١

۱/ /  ١٠

۳۵ /  ١٢

٢ ۲/۴ /
٣ ۷  /
٤ ۶ /
٥ ۸ /

٦ ۳/۵ /
٧ ۷ /

٨ ۱/۷ /
٩ ۴/۵ /

۱۳/۵۵ /۱۳/۵۵ /

حساب موجودی نقد
۶ /  

۷ /  ٣

۶ /  ٤

۸ /  ٥

۳/۵ /  ٦

۷ /  ٧

۱/۷ /  ٨

۲/ /  ٩

١٠ ۱/ /
١١ ۱/۴ /
١٣ ۶/۸۵ /

۹/۲۵ /۹/۲۵ /

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
۱۵/۵ / موجودی نقد    
٥/ / ماشين آالت       

۱ / / زمين                  

۵ / حساب های پرداختنی     
۱ / / سرمايه محمد               
۱ / / سرمايه فرهاد               
۱ / / سرمايه داود                

۳ /۵ / ۳جمع دارايی ها     /۵ / جمع بدهی و سرمايه  

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

۸ / موجودی نقد             
۱/ / حساب های دريافتنی   
۳/ / موجودی کاال              
۴/۵ / وسايل نقليه                   

۱/۵ / حساب های پرداختنی     
۳/۹ / سرمايه سمير                  
۳/۹ / سرمايه هژير                   

۹/۳ / ۹/۳جمع دارايی ها                 / جمع بدهی و سرمايه       

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:

۲ / / موجودی نقد                                              
۱۵/ / حساب های دريافتنی   

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

۳ / / اثاثه اداری                          
(۸/ / استهالک انباشته اثاثه          (

۲۲/ / ارزش دفتری اثاثه                                     
۶ / / ساختمان                             

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

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

۴۲/ / جمع بدهی ها                                                
سرمايه ها: 

۳ / / سرمايه سامان      
۲ / / سرمايه آرش        
۵ / / سرمايه ميالد       

۱ / / جمع سرمايه شرکا                                        
۴/ / سود انباشته                                                

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

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:
۵۲/ / موجودی نقد                                              

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

۳ / / خالص حساب های دريافتنی                      
۱۷/ / جاری اسماعيلی                                       
۵ / / موجودی کاال                                           
٨/ / ملزومات                                                    
۲۴/ / پيش پرداخت اجاره                                    
۳ / / زمين                                                        

 ۷ / / ساختمان                              
(۲۵/ / استهالک انباشته ساختمان    (

۴۵/ / ارزش دفتری ساختمان                              
۳ / / وسايل نقليه                            

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

بدهی ها:
۴ / / حساب های پرداختنی   
۴ / / وام پرداختنی               
۳۸/ / پيش دريافت فروش      
۲۱/ / جاری فرهادی              

۱۳۹/ / جمع بدهی ها                                               
سرمايه : 

۵ / / سرمايه فرهادی          
۲ / / سرمايه اسماعيلی        
٣ / / سرمايه فرامرزی         

۱ / / جمع سرمايه شرکا                                    
۳۵/ / سود انباشته                                             

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

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



٨١

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     
  

 ١/٢٧ /             ١/٢٧ / حساب هاى دريافتنى         
 ٨٥/  ٦ / ذخيره مطالبات مشکوک الوصول 

 ٢/٢٢٥/  ٢/١ / موجودى کاال 
١/٩٥ /   ٣/٧٥ / دارايى هاى ثابت 

١/٧٥       ــ  / استهالک انباشته 
 ٨٦ /  ٨٦ /  حساب هاى پرداختنى 
٥ /  ٥ / 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:   
 ۴ / حساب هاى پرداختنى   ٢ / موجودی نقد  

   ۴ / اسناد پرداختنى    ۲ / حساب هاى دريافتنى 
۸ / جمع بدهی ها      (۵ / ) ذ م م 

جارى شرکا:  ۱٥ / خالص حساب های دريافتنی  
۵ / ١        محمدی  / موجودی کاال  
 ۵ / ٤        ايمانى  / زمين  

١ / جمع جاری شرکا:            ۱/ / ساختمان 
حقوق شرکا:     (۲ / ) استهالک انباشته 
سرمايه شرکا:   ۸ / ارزش دفتری ساختمان  

 ٨ / محمدی    ۵ / ماشين آالت 
 ۵ / ايمانى    (۱ / ) استهالک انباشته 

۱/۳ / جمع سرمايه شرکا    ۴ / ارزش دفتری ماشين آالت  
۱۵ / اثاثه  

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

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

1 سرمايه و سود و زيان سهيم 
8

١ــ عادلخانى مبلغ ٦٨٠/٠٠٠ ريال وجه نقد به حساب جاری شرکت واريز و در  
گردد. 
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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 
 ١/٧ / حساب هاى پرداختنى   ٤/ / موجودی نقد  
 ١/٥ / سرمايه دوانى   ١/ / حساب هاى دريافتنى  
 ٢/٨ / سرمايه خالدى   ٥/ / موجودى کاال  
 ٢/٧ / سرمايه اکبرى    ١/٨ / ماشين آالت 
 ٢/٥ / سود تقسيم نشده سال٢×۱۳     (٦ / ) استهالک انباشته 

۱/۲ / ارزش دفتری  
١١/٢ / جمع بدهى و سرمايه شرکا   ١١/٢ / 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.
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فصل چهارم

 آشنايى با شرکت هاى سهامى
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:

۱ــ خصوصيات شرکت هاى سهامى را بيان نمايد.
۲ــ انواع شرکت هاى سهامى را توضيح دهد.

۳ــ نحوه پذيره نويسى سهام در شرکت سهامى عام را بيان نمايد.
۴ــ مشخصات شرکت سهامى خاص را شرح دهد.
۵ ــ اساس نامه شرکت هاى سهامى را توضيح دهد.

۶ ــ سرمايه شرکت هاى سهامى، نحوه پرداخت آن، افزايش و کاهش آن را بيان نمايد. 
 

١ــ٤ــ مقدمه 
به موجب اصالحى قانون تجارت، مصوب ١٣٤٧ «شرکت سهامى شرکتى ست که سرمائه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت 
صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنهاست» و طبق همين قانون «شرکت سهامى، شرکت بازرگانى محسوب مى شود ولو اين که 

موضوع عمليات آن امور بازرگانى نباشد.»
 در شرکت سهامى عدٔه شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد. 

طبق قانون ياد شده، حداقل ميزان سرمايه نيز يک ميليون ريال در شرکت هاى سهامى خاص و پنج ميليون ريال در سهامى عام 
است. بنابراين، مشخصات ويژٔه اين نوع شرکت ها عبارت است از: 

١ــ سرمايه به سهام متساوى تقسيم شده باشد. 
٢ــ مسئوليت دارندگان سهام فقط محدود به سهام آنهاست. 

٣ــ کليه عمليات شرکت، بازرگانى محسوب است. 
٤ــ عدٔه شرکا کمتر از سه نفر نخواهد بود. 

٥  ــ سرمايه شرکت از مبلغ معينى نبايد کمتر باشد.
 

٢ــ٤ــ تقسيم سرمايه به سهام 
مسلم است شرکت سهامى مانند ساير شرکت ها بايد داراى سرمايه باشد و اساس کار هر شرکت تجارتى، سرمايه است. منتهى 
در اين قسم شرکت ها سرمايه بايد به قسمت هاى مساوى تقسيم شده باشد و هر قسمت را «سهم» مى گويند. اگر شرکتى دو ميليون ريال 
سرمايه دارد بايد به هزار سهم دو هزار ريالى و يا پانصد سهم چهار هزار ريالى تقسيم شده باشد و چنين شرکتى نمى تواند يک ميليون 

ريال از سرمايه خود را به ٥٠٠ سهم دو هزار ريالى و بقيه را مثالً به ٢٥٠ سهم چهار هزار ريالى تقسيم نمايد. 
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در اين گونه شرکت ها، سهامداران الزم نيست که هر يک فقط يک سهم داشته باشند بلکه هر سهامدار مى تواند به هر مقدار 
دلخواه سهم خريدارى نمايد. مثالً در شرکتى که سرمائه آن به يک    صد سهم تقسيم شده است ممکن است يک سهامدار هفتاد سهم و 

سهامدار ديگر بيست سهم و بقئه سهامداران هر کدام يک سهم يا دو سهم داشته باشند. 

٣ــ٤ــ مسئوليت دارندگان سهام 
در شرکت هاى سهامى، سهامداران به ميزان سهام متعلق به خود، مسئول هستند و زايد بر آن مسئوليتى ندارند و اگر شرکت به نحوى 
متضرر گردد که عالوه بر سرمايه، مبلغى هم بدهکار شود، صاحبان سهام ملزم به پرداخت ديون شرکت نخواهند بود. اگر شرکتى که سرمائه 
آن دو ميليون ريال است ورشکست شود به نحوى که پانصد هزار ريال با احتساب سرمايه کسرى ايجاد شود، طلبکاران حق مطالبه از 

سهامداران را نخواهند داشت زيرا شخصيت و اعتبار سهامداران، به هيچ وجه در شرکت دخالتى ندارد. 
تعداد سهامداران: در شرکت سهامى خاص، تعداد شرکا نبايد از سه نفر کمتر باشد. اين رقم در شرکت سهامى عام، حداقل 

پنج نفر است. 
قانون  موجب  به  زيرا  سهامى ست.  شرکت هاى  مقررات  ساير  با  تطبيق  براى  نفر،  پنج  يا  سه  به  سهامداران  تعداد  حداقل  تعيين 
تجارت «شرکت سهامى به وسيلٔه هيئت مديره اى که از بين صاحبان سهام انتخاب شده اند و کالً يا بعضاً قابل عزل مى باشند اداره خواهد 
شد. عده اعضاى هيئت مديره در شرکت هاى سهامى خاص و عام به ترتيب نبايد از سه يا پنج نفر کمتر باشد.» بنابراين در شرکت سهامى 

عام، تعداد شرکا نبايد کمتر از ٥ نفر باشد. 

٤ــ٤ــ انواع شرکت هاى سهامى 
قانون تجارت، شرکت هاى سهامى را به دو نوع زير تقسيم نموده است: 

١ــ شرکت سهامى عام 
٢ــ شرکت سهامى خاص 

 ٥ ــ٤ــ شرکت سهامى عام 
تأمين  مردم،  سهام به  شرکت را از طريق فروش  سرمايه  قسمتى از  مؤسسان آن  شرکتى ست که  عام،  سهامى  شرکت  تعريف: 
مى کنند. به اين طريق که آنان، قبالً حداقل بيست درصد سرمايه را خودشان تعهد کرده، حداقل سى و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در 
حسابى به نام «شرکت در شرف تأسيس» در يکى از بانک ها سپرده گذارى مى کنند و سپس اظهارنامه اى به ضميمه طرح اساس نامه شرکت 

و طرح اعالميه پذيره نويسى سهام، به مراجع ثبت شرکت ها تسليم مى نمايند. 
شرکت سهامى عام، کامل ترين نوع شرکت سهامى است که براى انجام امور تجارتى و بازرگانى مهم تشکيل مى شود که 

سرمايه فردى کفاف آن را نمى دهد. 
فکر تأسيس هر شرکت ابتدا از ناحئه اشخاصى ايجاد مى شود که به آن ها «مؤسسان» گفته مى شود. 

 ١ــ ٥ ــ۴ــ مؤسسين: قبل از هر کار، مؤسسان بايد حداقل بيست درصد سرمايه را تعهد نمايند و دست کم، سى و پنج 
درصد از مبلغ تعهد شده را نزد يکى از بانک ها در حسابى به نام «شرکت در شرف تأسيس» بسپارند. مثالً در شرکتى از اين دست که با 
سرمايه يکصد ميليون ريال تأسيس مى شود مؤسسان بايد حداقل بيست ميليون ريال آن را تعهد نموده، هفت ميليون ريال آن را که معادل 
سى و پنج درصد مورد تعهد است نقدًا پرداخت کنند و در حساب جديدى که به نام «شرکت سهامى در شرف تأسيس» مى باشد (با قيد 
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اسم شرکت) نزد يکى از بانک هاى کشور به امانت گذارند. 
«هرگاه تمام يا قسمتى از تعهد مؤسسان به صورت غيرنقد (مانند امتياز يا ملک) باشد بايد عين آن يا اسناد مالکيت آن را در نزد 

همان بانکى که براى پرداخت مبلغ نقدى حساب باز شده است توديع نمايند». 
سپس اظهارنامه اى که معموالً چاپى و حاکى از موادى است که در قانون ذکر شده، به ضميمٔه طرح اساس نامه و طرح اعالمئه 
پذيره نويسى سهام که به امضاى کلئه مؤسسان رسيده باشد منضم به گواهى نامه بانک، داير بر موجود بودن حساب سپرده و تسليم مدارک 
مربوط به آورده هاى غيرنقدى در صورتى که تعهد مؤسسان به صورت غيرنقد باشد، به مرجع ثبت شرکت ها تسليم نمايند. اين مدارک 

بايد به امضاى مؤسسان رسيده باشد. 
مراجع ثبت شرکت ها در تهران، ادارٔه ثبت شرکت ها و در شهرستان ها دايرٔه ثبت شرکت ها و در نقاطى که فاقد دايرٔه ثبت شرکت ها 

باشد ادارٔه ثبت اسناد محل خواهد بود. 
مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعٔه اظهارنامه و ضمايم آن و تطبيق مندرجات آن با قانون، اجازٔه انتشار اعالميه پذيره نويسى را 

صادر خواهد نمود. 
 ٢ــ ٥ ــ۴ــ پذيره نويسى: تعهد پرداخت سهام را که از ناحئه اشخاص به عمل مى آيد، «پذيره نويسى» ناميده مى شود. 

به موجب آگهى (که اصطالح قانونى آن در اين مورد «اعالميه» است) اشخاصى که مايل به سرمايه گذارى در شرکت 
سهامى عام هستند دعوت مى شوند تا با مالحظه عملى که شرکت براى انجام آن تأسيس مى شود و سرمايه اى که در نظر گرفته 

شده است و با اطالع از سوابق و شخصّيت مؤسسان در خريد سهام شرکت نمايند. 
طرح اعالميه مزبور بايد شامل نکات زير باشد: 

١ــ نام شرکت 
٢ــ موضوع شرکت 

٣ــ مرکز اصلى شرکت و شعب آن در صورتى که تأسيس شعبه مورد نظر باشد. 
٤ــ مدت شرکت 

٥ ــ هويت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسان. (در صورتى که بعضى از آن ها در امور مربوط به موضوع شرکت تخصص يا 
اطالعاتى داشته باشند ذکر آن به اختصار الزم است.) 

٦ــ مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمايه غيرنقد (جنسى) تعيين 
مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن. 

٧ــ در صورتى که مؤسسان مزايايى براى خود در نظر گرفته اند تعيين چگونگى و موجبات آن مزايا. 
٨ ــ تعيين درصدى از سرمايه که مؤسسان تعهد کرده و مبلغى که پرداخت کرده اند. 

٩ــ ذکر هزينه هايى که مؤسسان تا آن موقع براى تدارک مقدمات تشکيل شرکت پرداخت کرده اند و برآورد هزينه هاى الزم تا 
شروع فعاليت شرکت. 

موافقت  يا  اجازه نامه  مشخصات  ذکر  باشد  خاصى  مراجع  موافقت  مستلزم  قانوناً  شرکت  موضوع  انجام  که  صورتى  در  ١٠ــ 
اصولى آن مرجع. 

١١ــ ذکر حداقل سهامى که هنگام پذيره نويسى بايد از سوى پذيره نويس تعهد شود و تعيين مبلغى از آن که بايد مقارن پذيره نويسى، 
نقدًا پرداخت گردد. 

١٢ــ ذکر شماره و مشخّصات حساب بانکى که مبلغ نقدى سهام مورد تعهد بايد به آن حساب پرداخت شود و تعيين مهلتى که 
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اشخاص مى توانند براى پذيره نويسى و پرداخت مبلغ نقدى، به بانک مراجعه کنند. 
١٣ــ تصريح به اين که اظهارنامٔه مؤسسان به انضمام طرح اساس نامه براى مراجعه عالقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها، تسليم 

شده است. 
١٤ــ ذکر نام روزنامه کثيراالنتشارى که هرگونه دعوت و اطالعيه بعدى تا تشکيل مجمع عمومى مؤسس منحصرًا در آن منتشر 

خواهد شد. 
١٥ــ چگونگى تخصيص سهام به پذيره نويسان. 

ـ ٥   ــ۴ ــ هزينه هاى تأسيس: براى تشکيل و ثبت شرکت سهامى، انجام هزينـه هايى ــ از جمله هزينه هاى تهيهٔ   اساس نامه،   ٣ـ
حقوق ثبتى، حق تمبر ، حق المشاوره هاى حقوقى و نظاير آن ها ــ ضرورى ست. اين هزينه ها را «هزينه هاى تأسيس» مى گويند، که در 

طبقه بندی حساب ها در قسمت ساير دارايی ها نگهداری می شود.
طبق استاندارد شماره ۱۷ اين هزينه ها در دوره تحمل به عنوان هزينه منظور می شود.

 ٤ــ ٥ ــ۴ــ مجمع عمومى مؤسس: با سپرى شدن مهلتى که براى پذيره نويسى معين شده است و يا در صورتى که مدت 
پذيره نويسى تمديد شده باشد از انقضاى مدت تمديد شده، مؤسسان حداکثر تا يک ماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگى و پس از احراز 
اين که پرداخت تمام سرمايه شرکت تعهد گرديده و اقالً سى و پنج درصد آن پرداخت شده، تعداد سهام هر يک از تعهدکنندگان را تعيين 

و اعالم مى کنند و مجمع عمومى مؤسسان را دعوت مى نمايند. 
دعوت مجمع عمومى مؤسسان به اين طريق خواهد بود که تاريخ تشکيل مجمع در روزنامه اى که در اعالميه پذيره نويسى معلوم 
شده آگهى مى شود و عالوه بر آن، به موجب دعوت نامه جداگانه، کلئه تعهدکنندگان سهام براى روز و ساعت معين دعوت مى شوند و 

معموالً دستور مجمع عمومى مؤسسان هم در آن قيد مى گردد. 
 ٥ ــ ٥ ــ۴ــ ثبت شرکت سهامى عام: اساس نامه اى که به تصويب مجمع مؤّسس رسيده است به ضميمه صورتجلسه مجمع 

و اعالمئه قبولى مديران و بازرسان براى ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسليم خواهد شد. 
هرگاه تا شش ماه از تاريخ مراجعه قبلى مؤسسان به مرجع ثبت شرکت که طرح اساس نامه و اعالمئه پذيره نويسى را به مرجع مزبور تسليم 
نموده اند، شرکت سهامى عام با تشريفاتى که ذکر شد به ثبت نرسد، با درخواست هر يک از مؤسسان يا پذيره نويسان، مرجع ثبت شرکت ها 
که اظهارنامه (قبلى) به آن تسليم شده است گواهى نامه اى حاکى از عدم ثبت شرکت، صادر مى کند و به بانکى که تعهد سهام و تأدئه وجوه در 
آن به عمل آمده است ارسال مى دارد تا مؤسسان و پذيره نويسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختى خود را مسترد دارند. در اين 
صورت، هرگونه هزينه اى که براى تأسيس شرکت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهدهٔ مؤسسان خواهد بود. بنابراين پذيره نويسانى که در اثر 

اعالميه وجهى پرداخته اند بدون هيچ گونه هزينه، پول خود را دريافت خواهند داشت. 
زير  شرح  به  است  آن  فاقد  خاص  سهامى  شرکت  که  مشخصات  اين  عام:  سهامى  شرکت  مشخصات  ــ۴ــ   ٥ ٦ــ   

مى باشد: 
١ــ در نام شرکت، قبل از اسم شرکت يا بالفاصله پس از آن کلمٔه «عام» اضافه مى شود. مانند «شرکت سرمايه گذارى آينده نگر 

(سهامى عام)» 
٢ــ قبل از تشکيل شرکت، قسمتى از سرمائه شرکت را با صدور اعالميه پذيره نويسى در اختيار عموم مى گذارند تا اشخاص با 

مراجعه به بانک ها در خريد آن اقدام کنند. 
٣ــ سرمايه شرکت از پنج ميليون ريال نبايد کمتر باشد. 

٤ــ هيئت مديره شرکت سهامى عام، کمتر از پنج نفر نخواهد بود. 
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٥ ــ شرکت سهامى عام مى تواند اوراق قرضه منتشر کند. 
٦ــ شرکت مى تواند سهام خود را براى فروش در بورس اوراق بهادار و بانک ها عرضه نمايد. 

سهام  صاحبان  عمومى  مجمع  يا  شرکت  مديران  موافقت  به  مشروط  نمى تواند  سهام  انتقال  و  نقل  عام  سهامى  شرکت  در  ٧ــ 
باشد. 

٨ ــ در شرکت سهامى عام، مبلغ اسمى هر سهم نبايد از ده هزار ريال بيشتر باشد. 
٩ــ بازرسان شرکت سهامى عام بايد داراى شرايط مخصوصى باشند. 

٦ــ٤ــ شرکت سهامى خاص 
 شرکت سهامى خاص شرکتى ست که تمام سرمائه آن از سوى مؤسسان تأمين گرديده است. چون تشکيل شرکت هاى سهامى 
عام با تشريفاتى که ذکر شد طوالنى ست، قانون تجارت براى امور تجارى ساده ترى که نيازمند شرکاى کمترى است يک نوع شرکت 

سهامى مقرر داشته است که به شرح فوق «شرکت سهامى خاص» ناميده مى شود. 
در اين قبيل شرکت ها، صدور اعالمئه پذيره نويسى وجود ندارد. تمام سرمايه از ناحئه مؤسسان تعهد و اقالً سى و پنج درصد آن 

در حساب مخصوصى نزد يکى از بانک ها به نام «شرکت در شرف تأسيس» سپرده مى شود. 
بايد  يابد،  تقليل  شرکت  سرمايه  عللى،  به  که  صورتى  در  باشد.  ريال  ميليون  يک  از  کمتر  نبايد  خاص  سهامى  شرکت  سرمائه 
سهامداران در ظرف مدت يک   سال آن را جبران و يا شرکت را به نوع ديگرى از شرکت ها، از قبيل با مسئوليت محدود يا تضامنى 

تبديل نمايند. 
در نام شرکت بايد کلمٔه «خاص» قبل از ذکر نام شرکت و يا بالفاصله پس از آن اضافه شود. مانند «شرکت سهامى خاص الوند» يا 
«شرکت سهامى امير ــ خاص» و قيد کلمه خاص بايد در تمام اوراق شرکت ذکر گردد. زيرا اين نوع شرکت ها در حقيقت نوعى شرکت 

سهامى خصوصى اند که مراجعه کنندگان بايد اطالع داشته باشند. 
ـ  ٦    ــ۴ــ مشخصات شرکت سهامى خاص: مشخصات شرکت سهامى خاص عبارتست از:  ١ـ

١ــ در نام شرکت، قبل از اسم شرکت يا بعد از آن کلمه «خاص» بايد اضافه شود و اين کلمه در کلئه نوشته هاى شرکت و آگهى ها 
بايد رعايت گردد. 

٢ــ سرمائه شرکت به وسيلٔه خود مؤسسان تأمين مى شود و آنان، حق صدور اعالمئه پذيره نويسى را ندارند. 
٣ــ سرمائه شرکت حداقل يک ميليون ريال است. 

٤ــ هيئت مديرٔه شرکت سهامى خاص حداقل سه نفر است. 
٥  ــ شرکت سهامى خاص حق انتشار اوراق قرضه را ندارد. 

٦  ــ شرکت سهامى خاص نمى تواند سهام خود را براى پذيره نويسى يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توسط بانک ها عرضه 
نمايد يا با انتشار آگهى يا هر نوع اقدام تبليغاتى، براى فروش سهام خود مبادرت کند. 

٧ــ٤ــ اساس نامه
اساس نامه، مهم ترين سند شرکت سهامى و مدرکى ست که چارچوب فعاليت شرکت به آن بستگى دارد. کليه شرکت هاى سهامى، 
اعم از شرکت سهامى عام يا شرکت سهامى خاص، بايد داراى اساس نامه باشند. اساس نامه، حدود اختيارات مجامع عمومى و هيئت 
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مديره را تعيين و تکليف سود و زيان شرکت و مدت انحالل آن را معين مى نمايد. اساس نامه تابع نظر مؤسسان و اکثريت دارندگان سهام 
است. 

٨   ــ٤ ــ نام شرکت 
شرکت سهامى بايد داراى نام مخصوصى باشد. زيرا ناميدن شرکت به نام سهامداران به علت اين که مسئوليتى ندارند ممنوع 
است و چون هر شخص حقوقى مانند شخص حقيقى بايد داراى نام باشد تا تشخيص داده شود از اين رو، انتخاب نام براى شرکت، 

ضرورى و از مبانى اوليه تشکيل آن است. 

٩ــ٤ ــ مرکز اصلى شرکت 
مرکز اصلى شرکت، يکى از مواردى است که بايد در اساس نامه نوشته شود و معموالً مجامع عمومى و جلسات هيئت مديره در 

آنجا تشکيل مى گردد. مرکز شرکت، از سوى مجمع عمومى مى تواند تغيير مکان داده شود. 

١٠ــ٤ ــ موضوع شرکت 
موضوع شرکت، هدفى ست که شرکت براى آن تأسيس شده است. مثالً شرکتى که براى توليد خودرو يا سرمايه گذارى در صنايع 

پتروشيمى تشکيل شده عمل «توليد خودرو» و يا «سرمايه گذارى در صنعت پتروشيمى» موضوع شرکت است. 
 

١١ــ٤ــ مدت شرکت 
شرکت، ممکن است براى مدت محدودى مثالً ١٠ يا ٣٠ سال تشکيل شود و نيز ممکن است اين زمان نامحدود باشد. در صورتى 
که مدت زمان فعاليت شرکت محدود باشد بايد آن مدت، معلوم گردد و اثر آن اين است که با فرا  رسيدن تاريخ و انقضاى مدت، شرکت 
به خودى خود منحل و برچيده مى شود. مثالً چنانچه براى ساختن يک فرودگاه، شرکت خاصى تشکيل شود با خاتمه عمليات ساخت 

و بهره بردارى از فرودگاه، مدت زمان فعاليت شرکت مذکور، خاتمه يافته تلقى مى شود.

١٢ــ٤ــ حقوق صاحبان سهام 
سرمائه هر شرکت سهامى، عبارت است از جمع قيمت اسمى سهام آن شرکت. بنابراين سرمايه به سهام متساوى قسمت مى شود 

و هر يک از سهامداران، يک يا چند سهم آن را خواهند داشت. 
پرداخت سرمايه: قانون اجازه داده است که در موقع تشکيل شرکت هاى سهامى عام، دارندگان سهام اقالً سى و پنج درصد 

از مورد تعهد خود را پرداخت و باقى ماندٔه آن را حداکثر ظرف مدت پنج سال پرداخت نمايند. 
ولى هرگاه آورده هاى سهامداران، غيرنقدى باشد بايد تمام آن تقويم و تسليم شده باشد. 

سرمائه شرکت هاى سهامى معموالً شامل دو بخش است: 
۱ــ سرمايه پرداخت شده که همان مبلغى ست که سهامداران به حساب شرکت واريز کرده اند. 

۲ــ سرمايه تعهد شده مابه التفاوت مبلغ اسمى و مبلغ واريز شده. 
اهميت سرمائه شرکت، بيشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با اطالع از اعتبار و ميزان سرمايه با شرکت، 
قرارداد منعقد مى کنند و يا معامله انجام مى دهند. به اين دليل، هر شرکت بايد در سربرگ هاى چاپى خود ميزان سرمايه شرکت و آن 
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قسمتى را که تأديه شده درج نمايد تا اشخاص طرف معامله با شرکت، از سرمائه آن مطلع باشند. 
١ــ١٢ــ۴ــ سرمايۀ نقدى و غيرنقدى: سرمايه، ممکن است نقدى باشد يا غيرنقدى. سرمايه نقدى که اغلب شرکت هاى 
سهامى دارند وجه نقد است. سرمايه غيرنقدى مال يا امتياز يا عملى ست که سهامداران در قبال سهام خريدارى شده مى پردازند. مثالً 
ممکن است در شرکتى که موضوع آن ساخت و ساز مسکن است شخصى يک قطعه زمين به ارزش يکصد ميليون ريال تسليم و در 

مقابل، هزار سهم يکصد هزار ريالى قبول کند. 
۲ــ١٢ــ۴ ــ اندوخته قانونى: در تجارت امکان دارد زيانى متوجه شرکت شود که باعث از بين رفتن سرمايه شود. در قانون 
تجارت، به  منظور جلوگيرى از تأثير زيان هاى احتمالى بر سرمايه، عنوانى به نام اندوختٔه قانونى پيش بينى شده است و قانون، هيئت مديرٔه 
شرکت را ملزم نموده است که حداقل پنج درصد از سود خالص شرکت را به اندوختٔه قانونى تخصيص دهد تا در حساب خاصى به  نام 
«اندوخته قانونى» ثبت شود. اين الزام تا زمانى  ا ست که ماندٔه اندوخته مذکور، معادل يک دهم سرمايه اصلى شرکت گردد و اضافه بر 

آن را قانون به اختيار شرکت گذاشته است. 
قسمت حقوق صاحبان سهام را می توان به صورت های زير تنظيم نمود: 

۱ــ چنانچه تمام سرمايه پرداخت نشده و در حالت تعهد صاحبان سهام باشد:

ترازنامه
بدهی ها:دارايی ها:

حقوق صاحبان سهام:
سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

صرف سهام عادی

سرمايه ــ سهام ممتاز تعهدشده
صرف سهام ممتاز

جمع
کسر شود: تعهد صاحبان سهام

سرمايه پرداخت شده
اضافه شود: 

اندوخته ها
سود (زيان) انباشته

مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها
سرمايه اهدايی

جمع
جمع حقوق صاحبان سهام

**
**

**
**

**
**(**)

*
*

**
(**)
**

**
**

**جمع بدهی و حقوق صاحبان سهامجمع دارايی ها **
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۲ــ چنانچه تمام سرمايه پرداخت شده باشد

بدهی ها:دارايی ها:
حقوق صاحبان سهام:

سرمايه ــ سهام عادی (… سهم … ريالی پرداخت شده)
صرف سهام ممتاز (… سهم … ريالی پرداخت شده)

صرف سهام عادی
صرف سهام ممتاز

جمع سرمايه پرداخت شده
اضافه شود: 

اندوخته ها
سود (زيان) انباشته

مازاد تجديد ارزيابی دارايی ها
سرمايه اهدايی

جمع
جمع حقوق صاحبان سهام

**
**
**
**

**
**
**
**

**

**
**
**    جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام                  ** جمع دارايی ها 

۳ــ۱۲ــ۴  ــ افزايش سرمايه : در اثر پيشرفت کار و احتياج به نقدينگى و يا انجام طرح هاى در دست اجرا، شرکت ها نياز 
به افزايش سرمايه پيدا مى کنند که ناچار مى شوند به سرمايه خود اضافه نمايند. در چنين حالتى، شرکت ناچار است سهام جديدى بفروشد. 
در صورتى که در اساس نامه پيش بينى شده باشد مى توان با رعايت آن اقدام به افزايش سرمايه و فروش سهم نمود. افزايش سرمايه، زمانى 
امکان پذير است که سرمائه قبلى شرکت تماماً تأديه شده باشد و تا زمانى که شرکا هنوز تعهد قبلى خود را کامالً انجام نداده و مبلغى از 

سرمايه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزايش سرمايه را «تحت هيچ عنوان» نخواهد داشت. 
گاهى در عمل مشاهده مى شود که شرکت سود سرشارى داشته است و ارزش سهام آن در بازار، بيش از قيمت اسمى سهام 
يعنى پولى است که سهامداران در روز اول پرداخته اند. در چنين حالتى، شرکت با تصويب مجمع عمومى فوق العاده اقدام به انتشار 

سهام جديد به قيمتى بيشتر از قيمت اسمى مى نمايد. 
قانون تجارت در اين مورد مى گويد که «شرکت مى تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمى بفروشد و يا اين که مبلغى عالوه بر مبلغ 
اسمى سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خريداران دريافت کند. هم چنين شرکت مى تواند عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته 

شده را به اندوخته منتقل سازد يا نقدًا بين صاحبان سهام سابق تقسيم کند يا در ازاى آن، سهام جديد به صاحبان سهام بدهد.» 
به طورکلى، افزايش سرمايه در شرکت هاى سهامى به يکى از روش هاى زير انجام مى پذيرد:

١ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش مبلغ اسمى سهام موجود که در اين روش بايد موافقت کلئه سهامداران در جمع اعالم شود 
و تمام مبلغ افزايش سرمايه نيز نقدًا پرداخت گردد. 

٢ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد که در اين شيوه تأدئه مبلغ افزايش سرمايه (بهاى سهام) جديد به يکى از روش هاى 
زير امکان پذير خواهد بود. 
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٢/١) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد به صورت نقد و به ارزش اسمی ــ به ارزش روز 
٢/٢) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام در ازای بدهی های شرکت و اوراق قرضه

٢/٣) افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد از محل سود انباشته، صرف سهام، اندوخته ها، غير اندوخته قانونی
گفتنى ست که صدور سهام جديد از محل اندوخته ها يا سود تقسيم نشده را «سود سهمى» يا «سهام جايزه» مى نامند. 

٤ــ١٢ــ۴ــ کاهش سرمايه: هم چنان که سرمايه شرکت ممکن است اضافه شود گاهى نيز اتفاق مى افتد که سرمايه شرکت ها 
کاهش مى يابد. کاهش سرمايه به دو صورت انجام مى شود: 

١ــ اختيارى 
٢ــ اجبارى 

مورد  مبلغ  از  بيش  و  نمى شود  خود  اساس نامه اى  اهداف  انجام  به  موفق  شرکت  که  مواردى  در  سرمايه:  اختيارى  کاهش   
احتياج، سرمايه در اختيار دارد، مى تواند قسمتى از سرمائه خود را کاهش داده، به شرکا مسترد دارد. 

به  استناد قانون تجارت «مجمع عمومى فوق العادٔه شرکت مى تواند به پيشنهاد هيئت مديره در مورد کاهش سرمايه به طور اختيارى 
اتخاذ تصميم کند، مشروط بر    اين که در اثر کاهش به تساوى حقوق صاحبان سهام لطمه اى وارد نشود و سرمايه شرکت از حداقل مبلغ مقرر 

کمتر نشود.» يعنى در شرکت هاى سهامى عام از پنج ميليون ريال و در شرکت هاى سهامى خاص از يک ميليون ريال کمتر نباشد. 
توضيح اين که به  استناد قانون تجارت، خريد سهام شرکت از سوى همان شرکت ممنوع است. زيرا در اين صورت سرمائه شرکت 
تقليل پيدا مى کند بدون اين که کاهش سرمايه آگهى شود. البته در کشورهاى خارجى خريد سهام از سوى شرکت ها مجاز است که به 

اين گونه سهام «سهام خزانه» مى گويند. 
کاهش اجبارى سرمايه: اگر تقليل سرمايه در اثر زيان هاى وارده به قدرى باشد که نصف سرمايه شرکت از ميان برود، در اين 
صورت قانون تجارت، هيئت مديره شرکت را موظف نموده است که مجمع عمومى فوق العاده را دعوت نمايند تا نسبت به بقا يا انحالل 
شرکت تصميم بگيرند. مجمع عمومى مى تواند در مورد انتشار سهام جديد و يا کاهش سرمايه و يا انحالل شرکت اتخاذ تصميم نمايد. 
اين تصميم را در هر حال مديران شرکت مطابق مقررات قانون به اطالع مرجع ثبت شرکت ها خواهند رسانيد. «هرگاه مجمع عمومى 
فوق العاده رأى به انحالل شرکت ندهد بايد در همان جلسه با رعايت مقرراتى که براى ثبت شرکت الزم است سرمايه شرکت را به مبلغ 

سرمايه موجود کاهش دهند» مشروط بر اين که از ميزان حداقلى که براى شرکت هاى سهامى تعيين شده کمتر نباشد. 

١ــ در شرکت سهامى، مسئوليت صاحبان سهام: 
ج) هيچ گونه مسئوليت خاصى ندارند.  الف) محدود به مبلغ اسمى سهام آن هاست .   

د) مسئوليت تضامنى دارند.  ب) معادل درصد سهام آن هاست.   
٢ــ در يک شرکت سهامى، تعداد سهامداران حداقل …… است. 

ج) دو يا چند نفر  الف) پنج  نفر    
د) هيچکدام  ب) سه نفر    

پرسش های چهار گزينه ای
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٣ــ سرمايه شرکت سهامى خاص حداقل چقدر است؟ 
ج) حداقل ندارد   الف) يک ميليون ريال     

د) پنج ميليون ريال  ب) دو ميليون ريال     
٤ــ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامى عام چندنفر است؟ 

ج) پنج نفر  الف) سه نفر    
د) پنج نفر يا بيشتر  ب) بين سه تا پنج نفر    

٥  ــ در هنگام تشکيل شرکت سهامى عام، مؤسسان بايد: 
الف) صددرصد سهم خود را تأديه و پرداخت نمايند.  

ب) ٢٠ درصد سرمايه را تعهد و ٣٥ درصد آن را پرداخت نمايند.   
ج) ٢٠ درصد سرمايه را تعهد و پرداخت نمايند.   

د) ٣٥ درصد سرمايه را پرداخت نمايند.   
٦ــ پذيره نويسى عبارتست از: 

الف) تعهد پرداخت سهام از ناحئه اشخاص    
  ب) پرداخت بهاى سهام از ناحئه اشخاص

ج) پرداخت ٣٥ درصد بهاى سهام از ناحيه اشخاص  
  د) همه موارد باال 

٧ــ هزينه هاى تأسيس، تحت چه سرفصلى و در کدام بخش از صورت هاى مالى نمايش داده مى شود؟ 
الف) دارايى هاى ثابت و در ترازنامه    
ب) دارايى هاى جارى و در ترازنامه   

ج) هزينه هاى عملياتى در صورت سود و زيان   
د) ساير دارايى ها و در ترازنامه   

٨    ــ انواع شرکت هاى سهامى کدام اند؟ 
ج) خاص  الف) خاص و عام     

د) عام  ب) خاص و عام و تضامنى     
٩ــ کدام يک از شرکت هاى هفتگانه قانون تجارت، مجاز به پذيره نويسى و انتشار اوراق قرضه هستند؟ 

ج) سهامى خاص و عام  الف) مسئوليت محدود و سهامى خاص     
د) سهامى خاص  ب) سهامى عام     

١٠ــ در شرکت هاى سهامى، کاهش سرمايه به چند صورت انجام مى شود؟ 
ج) اختيارى  الف) اختيارى و قانونى     
د) اجبارى  ب) اختيارى و اجبارى     
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فصل پنجم

 سهام 
 

هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:
١ــ انواع سهام را توضيح دهد.

٢ــ ارزش سهام و انواع آن را بيان نمايد.
٣ــ سود هر سهم را محاسبه نمايد.

٤ــ صرف و کسر سهام را توضيح دهد.
٥  ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام را به صورت نقد انجام دهد.

٦  ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام بر مبنای پذيره نويسی را انجام دهد.
٧ــ عمليات حسابداری تأسيس شرکت سهامی و انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی انجام 

دهد.
٨   ــ حسابداری تأسيس شرکت سهامی را شرح دهد.

ـ   ٥    ــ مقدمه  ١ـ
سرمائه هر شرکت سهامى، به قطعاتى تقسيم شده است که هر يک از آن ها را «سهم» مى گويند. بنابراين، سهم عبارت از قطعاتى ست 

که مجموع آن، سرمايه شرکت را تشکيل مى دهد. 
در قانون تجارت، سهم چنين تعريف شده است «سهم قسمتى ست از سرمايه شرکت سهامى که مشخص   کنندٔه ميزان مشارکت و 

تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامى مى باشد.» 
در شرکت هاى غيرسهامى، سهم هر شريک را «سهم الشرکه» مى گويند ولى در شرکت سهامى به ذکر «سهم» اکتفا مى شود. مثالً 

گفته مى شود فالن شخص در فالن شرکت، داراى يک يا چند سهم است. 
دارندٔه سهم نمى تواند به نسبت سهم خود در دارايى هاى شرکت مالک باشد بلکه به نسبت سهم خود از شرکت داراى حق است 
و به  موجب آن از منافع شرکت استفاده کرده، در مجمع عمومى رأى مى دهد و در صورِت انحالل از دارايى شرکت سهم خواهد برد. 

قانون تجارت، حداکثر قيمت اسمى سهام در شرکت هاى سهامى عام را ده هزار ريال معين کرده، ولى در شرکت هاى سهامى 
خاص، حداقل و حداکثرى براى مبلغ اسمى سهام تعيين نشده است. 

ـ   ٥     ــ انواع سهام   ٢ـ
سهام هر شرکت ممکن است به چند صورت انتشار يابد: 
۱ــ  عادى(سهام عادى مى تواند بانام يا بى نام منتشر شود)
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۲ــ ممتاز
ـ  ۵  ــ سهم عادى با نام: سهم، ممکن است با نام باشد. در اين صورت، دارندٔه سهم معلوم و مشخص است و در محل  ١ــ٢ـ
شرکت دفترى وجود دارد که شماره رديف سهام و نام دارنده در آن ذکر شده است.  بنابراين، از روى شمارٔه رديف هر سهم مى توان 

دانست که آن سهم متعلق به چه کسى است. 
انتخاب سهام با نام، به اين جهت است که شرکت مايل است شرکاى خود را بشناسد و سياست تجارى آن ايجاب مى کند که 

بداند سهام شرکت در دست چه اشخاصى است. 
قانون تجارت، مقرر داشته است «مادام که تمام مبلغ اسمى هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بى نام يا گواهى نامه موقت 
ممنوع است. به تعهدکننده اين گونه سهام، گواهى نامه موقت با نام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و 

انتقال سهام با نام است.»
٢ــ٢ــ۵    ــ سهم عادى بى نام: سهم بى نام، ورقه اى ست که اسم دارندٔه آن در ورقه و يا در دفاتر شرکت ثبت نشده باشد و 
مالکيت آن با در دست داشتن ورقه سهم، محرز مى شود. از لحاظ سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهيل در تجارت آن، سهام بى نام، 

بهتر از سهام با نام است. 
سهام بى نام به صورت سند در وجه حامل است و دارنده آن مالک شناخته مى شود مگر آن که خالف آن قانوناً ثابت گردد. نقل 

و انتقاالت اين نوع سهام با قبض و اقباض يعنى با دست به  دست شدن به عمل مى آيد. 
اگر کسى خواست سهام بى نام خود را بفروشد کافى ست که قيمت آن را دريافت و سهم را مانند اسکناس تسليم کند. اين گونه 
سهام در دست هر کس مشاهده شود به عنوان مالک آن سهم شناخته شده، مى تواند از منافع شرکت استفاده نمايد و در مجامع عمومى 
به نام دارندٔه سهم وارد شود و در موقع انحالل هم، از دارايى شرکت سهم ببرد مگر اين که شخص ديگرى در دادگاه ثابت کند که سهم، 

متعلق به او است و دارنده به ناحق آن را در تصرف دارد. 
يکسان  شرکت  از  استفاده  و  ضرر  و  نفع  در  آن ها  دارندگان  و  ارزش اند  يک  داراى  مراحل  تمام  در  بى نام  و  نام  با  سهام 

هستند. 
ـ  ۵  ــ سهم ممتاز: سهام ممتاز، سهامى ست که امتيازاتى نسبت به ساير سهام در نفع و يا سرمايه و يا ساير موارد داشته  ٣ــ٢ـ

باشد ولى در هر حال قيمت اسمى آن ها از ساير سهام بيشتر نيست.
ـ  ۵   ــ امتيازات سهام ممتاز:  ٤ــ٢ـ

۱ــ اولويت در دريافت سهم سود که ممکن است به يکى از روش هاى زير صورت گيرد: 
الف) تعلق نسبت معينى از سود به سهام ممتاز قبل از تقسيم سود بين صاحبان سهام عادى
ب) تعلق نسبت معينى از سود به اضافه حق مشارکت در بقيه سود با صاحبان سهام عادى

ج) محفوظ ماندن حق دريافت سهم سود نسبت به سال هايى که شرکت زيان دارد از محل سود سال هاى آتى. (اين گونه سهام را 
سهام ممتاز با سود انباشته مى گويند). 

۲ــ حق تقدم در بازيافت مبلغ سهام نسبت به سهام عادى در صورت انحالل شرکت
سهام ممتازه موقعى قابل انتشار است که اساسنامٔه شرکت، اجازٔه انتشار آن را داده باشد و يا مجمع عمومى فوق العاده آن را 
تصويب نمايد. در قانون تجارت مقرر گرديده است «در صورتى که براى بعضى از سهام شرکت با رعايت مقررات قانون، مزايايى قائل 

شوند اين گونه سهام، «سهام ممتازه» ناميده مى شود». 
ندارد و عادى  ترجيح  ديگرى  سهام نسبت به  زيرا در اين صورت، هيچ يک از  دانست.  ممتاز  سهام شرکت را نمى توان  کلئه 
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محسوب مى شود. سهام ممتاز ممکن است در چند نوبت منتشر شود و داراى چند نوع باشد. مثالً ممکن است شرکت، تعدادى سهام 
ممتاز داشته باشد که فقط ٥ درصد بيش از ساير سهام منفعت ببرد و تعدادى ديگر، عالوه بر منافع در دارايى شرکت در زمان انحالل، 

حق تقدم داشته باشد. 

٣ــ٥   ــ پرداخت قيمت سهام
چون تمام سرمائه شرکت، در ابتداى تأسيس مورد احتياج نيست از اين رو، مقدارى از آن (بهاى سهام) مطالبه مى شود 
و بقيه آن به تدريج اخذ مى گردد. با در نظر گرفتن اين موضوع، قانون تجارت مقرر داشته است که خريداران سهم مى توانند در 

ابتدا قسمتى از قيمت سهم را که کمتر از سى و پنج درصد نباشد پرداخت و بقيه را تعهد نمايند. 
ممکن  است شرکتى در ابتداى تشکيل بيش از سى و پنج درصد مثالً شصت درصد قيمت اسمى سهام و يا تمام قيمت 
آن را الزم داشته باشد که در اين صورت، به همان نسبت از قيمت سهام نقدًا پرداخت مى شود ولى در هر حال مبلغ پرداخت و 

ميزان تعهد شدٔه هر سهم بايد در اساس نامه ذکر شود. 
مطالبٔه مبلغ پرداخت نشدٔه سهام به اين طريق خواهد بود که هيئت مديره مراتب را در روزنامه کثيراالنتشارى که آگهى هاى 

مربوط به شرکت در آن درج مى شود منتشر مى کند و مهلت «معقول و مناسبى» براى پرداخت آن قرار مى دهد. 
در صورتى که دارندگان سهام از تأدئه مبلغ پرداخت نشده خود دارى نمايند، خسارت ديرکرد از قرار نرخ رسمى بهره۱ 
به عالوه چهار درصد در سال به مبلغ تأديه نشده اضافه خواهد شد. پس از اخطار اين موضوع از طرف شرکت به صاحب سهم 
پرداخت نشود، شرکت آگهى  و گذشتن يک ماه از صدور اخطار، در صورتى که مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخير آن تماماً 
فروش سهم مزبور را با قيد مشخصات سهام فقط يک نوبت در روزنامه کثيراالنتشارى که آگهى هاى مربوط به شرکت در آن 
منتشر مى شود، چاپ مى نمايد و يک نسخه از آگهى به  وسيلٔه پست سفارشى براى صاحب سهم ارسال مى شود. سپس اين گونه 
سهام را در صورتى که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد (مربوط به شرکت هاى سهامى عام) از طريق بورس و در غير 
اين صورت، از طريق مزايده فروخته، از حاصل فروش آن، شرکت کلئه هزينه هاى مربوط را برداشت مى کند و در صورتى که 
چيزى باقى بماند، مازاد را به صاحب سهم پرداخت مى نمايد. در اين موقع، نام صاحب سهام قبلى از دفتر حذف و اوراق سهام 

يا گواهى نامٔه موقت سهام، با قيد کلمٔه المثنى به  نام خريدار صادر و مراتب براى اطالع عموم آگهى مى گردد. 
 

ـ    ٥     ــ ارزش سهام  ٤ـ
هر سهمى معموالً داراى چهار نوع قيمت يا ارزش است: 

١ــ ارزش اسمى 
٢ــ ارزش روز يا تجارتى 

٣ــ ارزش دفترى 
٤ــ ارزش تصفيه 

ـ    ۵     ــ ارزش اسمى: ارزش اسمى سهام، همان است که در روى آن نوشته شده است و سرمائه شرکت مجموع قيمت  ١ــ٤ـ

١ــ به موجب ماده ۳۵ اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت مى بايد خسارت تأخير تأديه نيز اخذ شود ولى پس از انقالب و به موجب برخى يا همه فتاوى صادره، خسارت 
تأخير تأديه، غيرشرعى اعالم شده است.
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اسمى آن است. چنانچه سرمايه شرکتى، دو ميليون ريال شامل هزار سهم تقسيم شده باشد ارزش اسمى هر سهم آن دو هزار ريال 
است. 

ـ    ۵     ــ ارزش تجارتى يا ارزش روز: قيمت تجارتى يا حقيقى هر سهم به فعاليت و سوددهى شرکت بستگى دارد.  ٢ــ٤ـ
طبيعى است که قيمت سهام شرکتى که ساالنه ٢٠ درصد سود مى دهد با سهام شرکتى که ساالنه ٣٥ درصد سود مى دهد فرق دارد. قيمتى 
که سهام در بازار و بورس ها به فروش مى رسد با قيمت اصلى و اسمى سهام فرق دارد و قيمت بازار «ارزش تجارتى» ناميده مى شود. 
ممکن است ارزش تجارتى از ارزش اسمى کمتر يا بيشتر باشد. مثالً سهام شرکتى که فعاليتى نداشته و در اثر زيان هاى وارده، قسمتى 
از سرمائه آن از بين رفته است، در بازار به ارزش اسمى خريدار ندارد و ناچار به قيمت کمترى فروش مى رود. گاهى ارزش اسمى و 

تجارتى با يکديگر فرقى ندارند. در اين صورت، گفته مى شود که ارزش اسمى سهام با ارزش تجارتى منطبق است. 
عبارت است از ارزش سهام شرکت در حالت فعلى آن و يا حقى که صاحبان سهام نسبت به  ـ  ۵     ــ ارزش دفترى:  ٣ــ٤ـ
ارزش ويژٔه ثبت شده در دفاتر دارند. در اين گونه موارد، سود تقسيم نشده و اندوخته ها نيز بخشى از ارزش دفترى سهام را تشکيل 

مى دهند.

                 صرف (کسر) سهام عادى ±  اندوخته ها + سود (زيان)انباشته  ± سرمايه (سهام عادى)       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ارزش دفترى هر سهم عادى 

تعداد سهام عادى

گفتنى است که ارزش دفترى، فقط براى سهام عادى محاسبه مى شود که عموماً با ارزش اسمى هر سهم عادى تفاوت دارد. اما 
ارزش دفترى سهام ممتاز، معموالً با ارزش اسمى آن برابر است. بنابراين، براى محاسبٔه ارزش دفترى هر سهم عادى بايد مبلغ ريالى 

سهام ممتاز را از سرمايه کسر نمود. 
ـ    ۵     ــ ارزش تصفيه: عبارت است از مبلغى که در صورت انحالل و تصفئه شرکت به هر سهم تعلق مى گيرد.  ٤ــ٤ـ

       صرف (کسر) سهام عادى ± سود (زيان) تصفيه ± اندوخته ها + سود (زيان)انباشته  ± سرمايه (سهام عادى)     
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ارزش تصفيه هر سهم عادی

تعداد سهام عادی

ـ    ٥     ــ سود هر سهم  ٥     ـ
از جمله مهم ترين اطالعاتى که در صورت هاى مالى شرکت هاى سهامى ارائه مى شود، اطالعات مربوط به ميزان سود متعلق به 
هر سهم است. در محاسبه سود هر سهم، اثر اقالم غيرمستمر و غيرعادى بر سود بايد مورد توجه قرار گيرد. در غير اين صورت، رقم 

سود متعلق به هر سهم گمراه کننده خواهد بود.
مثال ــ فرض کنيد  سرمايه شرکت حسام، متشکل از ٢٠٠/٠٠٠ سهم باشد. شرکت در سال ** ١٣مبلغ، ١٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
سود داشته و اقالم غيرعادى يا ساير اقالم خاص، در حساب سود و زيان سال مذکور منظور نشده است. به اين ترتيب، سود متعلق 

/   ريال بوده است. حال اگر در سال بعد سود شرکت بدون توجه به اقالم  /
/

=
140 000 000

700
200 000

به هر سهم در سال ** ١٣ معادل 

/  ريال است.  /
/

=
145 000 000

725
200 000

غيرعادى، معادل ١٤٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد، سود هر سهم معادل 
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١ــ مجامع شرکت هاى سهامى
در شرکت سهامى ،سهامداران  که مالکان شرکت هستند شرکت را بر اساس شرايطى  که در اساس نامه ذکر شده ، اداره مى کنند و 
بر آن نظارت دارند. ادارٔه شرکت از سوى هيئت مديره و نظارت بر آنان، از طريق بازرسان قانونى که توسط سهامداران  منصوب مى شوند، 

صورت خواهد گرفت. نمودار زير ساختار سازمانى يک شرکت سهامى را نمايش مى دهد.

مجمع عمومى، اجتماع شرکاى شرکت و مجموع اشخاصى ست که شخصّيت شرکت را به وجود آورده اند و شخصيت حقوقى 
شرکت بسته به وجود آن هاست. مجمع عمومى که باالترين مرکز قدرت شرکت و تعيين کنندٔه سرنوشت آن مى باشد، سه قسم است: 

١ــ مجمع عمومى مؤسس 
٢ــ مجمع عمومى عادى 

٣ــ مجمع عمومى فوق العاده 

ـ  مجمع عمومى مؤسس  ٢ـ
در شرکت هاى سهامى عام، اولين مجمعى که کار رسيدگى به پذيره نويسى و تصويب اساس نامه و تعيين مديران را بر عهده دارد، 

«مجمع مؤسس» ناميده مى شود. تشکيل چنين مجمعى در شرکت هاى سهامى خاص الزامى نيست. 
مجمع عمومى مؤسس که قبل از تشکيل شرکت سهامى عام، و در تمام مدت شرکت، فقط يک بار تشکيل مى شود، مرکب از 
کلئه مؤسسان و پذيره نويسان خواهد بود. حضور عده اى که الاقل نصف سرمايه شرکت را تعهد نموده اند، ضرورى ست. در صورتى 
که در اين مجمع، عدٔه کافى (دارندگان بيش از نصف سرمايه) حاضر نشوند، مؤسسان مجمع عمومى ديگرى دعوت مى نمايند. در مجمع 
عمومى دوم، حضور يک ثلث از دارندگان سرمائه شرکت ضرورى ست. در صورتى که باز هم عدٔه کافى براى شرکت در مجمع عمومى 

مؤسس حاضر نشوند، براى بار سوم آخرين مجمع عمومى دعوت مى شود. 

ـ    مجمع عمومى فوق العاده  ٣ـ
مجمع عمومى فوق العاده، با حضور حداقل دارندگان بيش از پنجاه درصد صاحبان سهامى که حق رأى دارند يا نمايندگان آن ها 
در جلسه، رسميت خواهد داشت. اگر اين حد نصاب در اولين دعوت حاصل نشود، مجمع، براى مرتبٔه دوم دعوت خواهند شد و حد 
نصاب در اين مجمع با حضور بيش از يک سوم صاحبان سهام با حق رأى شرکت است؛ مشروط بر آنکه در دعوت دوم نتيجٔه دعوت 

اول ذکر شده باشد. تصميمات مجمع عمومى فوق العاده با شرکت دو سوم آراى صاحبان سهام حاضر در جلسه، معتبر خواهد بود. 
وظايف و اختيارات مجمع عمومى فوق العاده: وظايف مجمع عبارتست از: 

ــ افزايش سرمايه 

بازرسان

مدير عامل

هيئت مديره

مجمع عمومی
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ــ کاهش سرمايه 
ــ تغييرات اساس نامه

ــ انحالل شرکت قبل از موعد و يا تغيير نوع شرکت
ــ حدود اختيارات مجمع عمومى فوق العاده در مورد افزايش سرمايه: افزايش سرمايه از نظر حقوقى وقتى صورت مى گيرد که 

شرکت سرمائه قبلى خود را تماماً تأديه کرده باشد. اين افزايش به چهار صورت زير تحقق مى يابد: 
ــ افزايش سرمايه از طريق پرداخت مبلغ اسمى سهم به نقد

ــ با تبديل سود تقسيم نشده يا اندوخته يا عوايد حاصله از اضافه ارزش سهام به سرمائه شرکت 
ــ به صورت تبديل مطالبات نقدى حال شده اشخاص از شرکت به سهام جديد 

ــ با تبديل اوراق قرضه به سهام

٤ــ مجمع عمومى عادى 
تصميمات کلى هر شرکت که از سوى مديران اخذ شده و همچنين خط مشى ساالنٔه آن، بايد به اطالع و تصويب سهامداران 
برسد. دارندگان سهام نيز عالقه مند هستند از امور کلى شرکت با اطالع باشند. مجمع عمومى تنها وسيله اى ست که دارندگان سهم 
مى توانند نظرئه خود را اعمال نمايند. قانون مقرر مى دارد: «مجمع عمومى شرکت بايد سالى يک مرتبه منعقد شود». در اين مورد، دو 

تکليف براى شرکت معين شده است: 
١ــ مجمع عمومى بايد در هر سال يک مرتبه تشکيل شود. انعقاد مجمع عمومى در هر سال، چند مرتبه هم ممکن است اتفاق 

بيفتد ولى نمى توان هر چند سال يک مرتبه آن را منعقد نمود. بلکه همه ساله حتماً بايد تشکيل شود. 
٢ــ زمان تشکيل مجمع عمومى ساالنه بايد در اساس نامه قيد شود. تا سهامداران بدانند مجمع عمومى چه موقعى تشکيل مى شود 

تا خود را براى آن حاضر کنند. 
وظايف مجمع عمومى عادى: مجمع عمومى عادى، ناظر به جريان و فعاليت يک ساله شرکت و داراى وظايف زير است: 

١ــ انتخاب هيئت مديره: هيئت مديرٔه شرکت از طرف اين مجمع عمومى تعيين مى شود. مدت مأموريت اعضاى هيئت مديره، 
حداکثر دو سال تعيين مى گردد. هر موقع که مدت خدمت آن ها پايان يابد مجمع عمومى، هيئت مديرٔه جديدى انتخاب خواهد نمود. 
انتخاب هيئت مديره، يکى از اقدامات مهم مجمع عمومى است زيرا اينان در حقيقت نمايندٔه دارندگان سهام براى اداره امور شرکت اند 

و عمليات آن ها در نفع و ضرر شرکت خيلى تأثير دارد. 
٢ــ انتخاب بازرسان شرکت: بازرس يا بازرسان به تعدادى که در اساس نامه معين شده اند بايد از طرف مجمع عمومى انتخاب 
شوند. بديهى ست بازرس شرکت، ناظر عمليات هيئت مديره است و گزارش عملکرد هيئت مديره و درستى يا نادرستى ارقام مندرج در 

صورت هاى مالى را به اطالع صاحبان سهام مى رساند. 
٣ــ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان: هيئت مديره موظف است صورت هاى مالى (ترازنامه و حساب سود و زيان) و 
صورت دارايى و مطالبات و ديون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد ساالنه را تهيه نمايد. مجمع عمومى با قرائت گزارش بازرسان 
نسبت به تصويب يا رد عملکرد هيئت مديره تصميم مى گيرند. مسلم است «بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت در مجمع 

عمومى، اخذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى معتبر نخواهد بود. » 
۴ــ تقسيم منافع : در شرکت هاى سهامى براى اين که حقوق همٔه سهامداران يکسان رعايت شود، تقسيم سود صرفاً با نظر 

مجمع عمومى صورت مى گيرد.
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٥ــ تصويب و يا رد پيشنهادهايى که از طرف هيئت مديره و يا بازرسان و يا يکى از سهامداران ارائه مى شود. 
۶ــ تعيين خط مشى شرکت و تصويب و يا اقدام به هر عملى که به صالح شرکت است مشروط بر اين که در صالحيت مجمع 

عمومى فوق العاده نباشد. 
تذکر: چنانچه مجمع عمومى عادى ساالنه خارج از موعد مقرر قانونى تشکيل شود به آن «مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده» 

مى گويندکه با مجمع عمومى فوق العاده تفاوت دارد. 
 

ـ    هيئت مديره شرکت  ٥    ـ
هر شرکت سهامى به وسيلٔه چند نفر که خود صاحب سهم نيز هستند اداره مى شود که در قانون تحت عنوان «هيئت مديره» 
شناخته مى شوند. افراد اين هيئت هر يک نمايندٔه شرکت هستند يعنى از طرف شرکت نمايندگى دارند که در امور جارى شرکت 
اقدام نمايند. فعاليت هر شرکت و سود و منافع آن بيشتر بستگى به وضعّيت افراد هيئت مديرٔه شرکت دارد. در صورتى که اين 
اشخاص، بصير و آگاه باشند نفع خوبى به شرکا مى رسانند و اگر هر يک از مديران متوجه شوند ادامه شرکت زيان دارد فورًا 
به شرکا اطالع داده و انحالل شرکت را از مجمع عمومى خواستار مى شوند. چون مديران شرکت سهامى در قبال عده اى از 
شرکاى متفرق و متعّدد قرار گرفته اند و بايد منافع آن ها را حفظ نمايند، قانون، مقرراتى براى آن ها وضع نموده است که ذيالً بيان 

مى شود: 
ـ  انتخاب مديران و مدت آن: انتخاب مديران، از سوى  مجمع عمومى خواهد بود و اولين مديران شرکت را اولين  ـ   ۵    ـ ١ـ
مجمع عمومى انتخاب مى نمايد. مادام که مديران و بازرسان شرکت انتخاب نشده و قبولى خود را اعالم نداشته اند نمى توان شرکت را 

قطعاً تشکيل شده دانست. 
اشخاصى که به سمت مديريت انتخاب مى شوند دائمى نيستند و براى مدت محدودى تعيين مى شوند و مدت انتخاب آن ها هيچ 
وقت نبايد از دو سال تجاوز نمايد. هرگاه به موجب اساس نامه يا تصميم مجمع، مدت مديريت بيش از دو سال تعيين شود نسبت به  مازاد 

دو سال، اثر قانونى ندارد. 
شروط اصلى انتخاب مديران: 

١ــ مديران بايد از ميان شرکاى شرکت انتخاب شوند. بنابراين کسى که داراى سهمى در شرکت نباشد نمى تواند به سمت مديريت 
اشتغال يابد. 

٢ــ مدت خدمت آن ها به ميزانى خواهد بود که در اساس نامه معين شده است و حداکثر آن دو سال خواهد بود. چنانچه مجمع 
عمومى مايل به انتخاب مجدد آن ها بود براى مدتى که از دو سال تجاوز ننمايد آن ها را انتخاب مى نمايد. به  هرحال «انتخاب مجدد مديران 

بالمانع است.» 
٣ــ هيئت مديره يا هر يک از مديران قابل عزل هستند و هر گاه مجمع عمومى بخواهد مى تواند آن ها را معزول کند. 

٤ــ عده هيئت مديره در شرکت هاى سهامى عام نبايد کمتر از پنج نفر باشد ولى بيشتر از پنج نفر مثالً هفت يا نه يا يازده نفر (چون 
معموالً به علت جلوگيرى از اختالف رأى، عدهٔ هيئت مديره را فرد انتخاب مى نمايند) طبق مقررات اساس نامه مانعى ندارد. در شرکت هاى 

سهامى خاص، تعداد اعضاى هيئت مديره حداقل سه نفر است. 
اعضاى هيئت مديره بايد يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس را از اشخاص حقيقى، از بين خود انتخاب نمايند. اکثريت هيئت 

مديره مى توانند اشخاص مزبور را عزل و ديگرى را از بين خود انتخاب نمايند. 
ـ    حدود اختيارات مديران: هيئت مديره، براى اداره کردن و رسيدگى به امور عادى و جارى شرکت از قبيل خريد  ـ    ۵      ـ ۲ـ
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و فروش، اجاره محل، استخدام کارمندان جديد، طرح دعوى، دفاع از حقوق شرکت، امضاى مراسالت و اوراق تجارتى و امثال 
آن داراى اختيار است. 

 
٦ ــ بازرسان شرکت 

براى نظارت بر اعمال مديران شرکت و اطالع مجمع عمومى از اوضاع و احوال آن، هر شرکت سهامى بايد داراى بازرسانى باشد 
که انتخاب آنان از طرف مجمع عمومى صورت مى گيرد و مدت مأموريت آن ها يک سال است. بنابراين، يکى از وظايف مجمع عمومى 

ساالنه، انتخاب بازرسان است. 
۱ــ۶   ــ حدود اختيارات بازرسان: بازرسان نمى توانند مستقالً در شرکت عمل نمايند و يا مانع کار مديران باشند ولى حق 
دربارٔه صحت و درستى صورت دارايى و  نمايند.  دارند به دفاتر و سوابق شرکت مراجعه نموده اوضاع و احوال شرکت را بررسى 
صورتحساب دورٔه عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه اى که مديران براى تسليم به مجمع عمومى تهيه مى کنند و نيز دربارٔه صحت 
طبق  سهام،  صاحبان  حقوق  که  کنند  حاصل  اطمينان  بايد  کرده،  اظهارنظر  مى گذارند  عمومى  مجمع  اختيار  در  مديران  که  اطالعاتى 

اساس نامه يکسان رعايت شده است. 
طبق قانون تجارت، بازرسان مکلف اند «هرگونه تخلف يا تقصيرى را که در امور شرکت از ناحيه مديران يا مديرعامل مشاهده 
کنند به اولين مجمع عمومى اطالع دهند. در صورتى که ضمن انجام مأموريت خود از وقوع جرمى مطلع شوند بايد به مراجع قضايى 

صالحيت دار اعالم نموده، نيز، جريان را به اولين مجمع عمومى گزارش دهند.» 
و  ترازنامه  به  نسبت  تصميم  اخذ  عمومى،  مجمع  در  شرکت  بازرسان  يا  بازرس  گزارش  قرائت  تجارت «بدون  قانون  به موجب 
حساب سود و زيان مالى معتبر نخواهد بود» و در صورتى که مجمع عمومى، بدون دريافت گزارش بازرس يا بازرسان شرکت صورت 
دارايى و ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت را مورد تصويب قرار دهد، اين تصويب به هيچ وجه اثر قانونى ندارد و از درجٔه اعتبار 

ساقط است. 
 

مطالعه آزاد

٧ــ ترازنامه 
هيئت مديرٔه شرکت سهامى، در درجٔه اول مسئول صحت حساب هاى شرکت و تهئه ترازنامه در آخر هر سال مالى است. 

بنابراين قانون تجارت، در اين باره وظايفى را به شرح زير براى آن ها تعيين نموده است: 
١ــ هيئت مديره شرکت بايد پس از انقضاى سال مالى، صورت دارايى و ديون شرکت را در پايان هر سال و همچنين ترازنامه 
و حساب عملکرد و حساب سود و زيان شرکت را به ضميمٔه گزارشى درباره فعاليت و وضع عمومى شرکت، طى سال مالى مزبور 

تنظيم کند. 
٢ــ اسنادى که به  شرح فوق تهيه مى شود بايد اقالً بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومى عادى ساالنه شرکت 

در اختيار بازرسان گذارده شود تا فرصت داشته باشند که بيالن سود و زيان را بررسى و امضا کنند. 
٣ــ براى اين که در ارزيابى اموال منقول و غيرمنقول روش هاى غيرمتعارفى وجود نداشته باشد، قانون مقرر داشته «در 
تنظيم حساب عملکرد و حساب سود و زيان و ترازنامه شرکت، بايد همان شکل و روش هاى ارزيابى که در سال مالى قبل از آن 



١٠١٠٤

به کار رفته است رعايت شود. با وجود اين در صورتى که تغييرى در شکل و روش هاى ارزيابى سال قبل از آن مورد نظر باشد 
بايد اسناد مذکور به هر دو شکل و هر دو روش ارزيابى تنظيم گردد تا مجمع عمومى با مالحظه آن ها و با توجه به گزارش هيئت 

مديره و بازرسان نسبت به تغييرات پيشنهادى تصميم بگيرند.» 
٤ــ قانون تصريح دارد که «در ترازنامه بايد استهالک اموال و اندوخته هاى الزم در نظر گرفته شود ولو اين که پس از 

وضع استهالک و اندوخته ها، سود قابل تقسيم، باقى نماند يا کافى نباشد.» 
٥  ــ «تعهداتى که شرکت آن را تضمين کرده است بايد با قيد مبلغ در ذيل ترازنامه آورده شود.» 

٦  ــ در اولين ترازنامه شرکت بخشى از «هزينه تأسيس شرکت با توجه به قانون ماليات هاى مستقيم، بايد قبل از تقسيم 
هرگونه سود، مستهلک شود.» 

٧ــ در ترازنامه ها «هزينه هاى افزايش سرمايه بايد حداکثر تا پنج سال از تاريخى که اين گونه هزينه ها به عمل مى آيد مستهلک 
شود» ولى اجازه داده شده «در صورتى که سهام جديدى که در نتيجٔه افزايش سرمايه صادر مى شود به قيمتى بيش از مبلغ اسمى 

فروخته شده باشد، هزينه هاى افزايش سرمايه را از محل اين اضافه ارزش مستهلک نمود.» 

ـ   سود و زيان  ٨      ـ
قانون تجارت در مورد تعريف سود شرکت مقرر داشته «سود خالص شرکت در هر سال مالى عبارت است از درآمد 

حاصل در همان سال مالى منهاى کلئه هزينه ها و استهالک و ذخيره ها.» که اين سود را «سود حسابدارى» مى نامند. 
مسلم است سود خالص تماماً قابل تقسيم نيست. به شرحى که قبالً گفته شد اندوختٔه قانونى بايد کسر شود. بنابراين، در 

قانون تجارت قيد شده است که دو نوع حساب زير بايد از سود خالص کسر شود تا قابل تقسيم بين شرکا باشد: 
۱ــ کسر اندوخته قانونى به  اضافٔه هر نوع اندوخته اى که در اساس نامه ذکر شده يا مجمع عمومى فوق العاده تصميم گرفته 

باشد. 
۲ــ در صورتى که در سنوات قبل، زيانى متوجه شرکت شده است بايد از سود سال جارى کسر شود. 

هر تصميم که بدون رعايت اين دو موضوع گرفته شود باطل است و سودى که پس از وضع دو مورد فوق باقى مى ماند 
شرکاست. مشروط بر اين که «در هر حال پرداخت سود به  مديره قابل تقسيم بين  طبق تصميم مجمع عمومى به وسيله هيئت 

صاحبان سهام بايد ظرف ٨ ماه پس از تصميم مجمع عمومى راجع به تقسيم سود انجام گيرد.» 
در تقسيم سود، دو وظيفه براى هيئت مديرٔه شرکت مقرر گرديده است به شرح زير: 

الف) هرگاه مقرر شود از سود خالص سال مالى شرکت، پاداشى براى اعضاى هيأت مديره در نظر گرفته شود «به هيچ 
وجه نبايد در شرکت هاى سهامى عام از پنج درصد سود که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى شود و در شرکت هاى 
سهامى خاص، از ده درصد سودى که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مى شود تجاوز کند. مقررات اساس نامه و هرگونه 

توضيحى که مخالف با مفاد اين ماده باشد باطل و بالاثر است.» 
ب) در شرکت هاى سهامى عام هيئت مديره مکلف است به حساب هاى سود و زيان و ترازنامٔه شرکت، گزارش حسابداران 
رسمى (حسابداران قسم خورده) را نيز ضميمه کند. حسابداران رسمى بايد عالوه بر اظهارنظر در حساب هاى شرکت، گواهى 
نمايند که کليه دفاتر و اسناد و صورت هاى مالى شرکت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آن ها قرار گرفته است و حساب هاى 

سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هيئت مديره، وضع مالى شرکت را به خوبى نشان مى دهد. 
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ـ   سود سهام  ٩  ـ
منظور از سود سهام، قسمتى از سود قابل تقسيم شرکت است که به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى صاحبان 
سود به نسبت مساوى به سهام تعلق مى گيرد، مگر اين که در اساس نامه در  سهام نقدًا بين سهامداران تقسيم مى شود. معموالً 

مورد تقسيم سود، امتياز خاصى براى گروهى از سهام منظور شده باشد. 

ـ   سود تقسيم نشده  ١٠ـ
همان طور که ذکر شد، ممکن است بخشى از سود ويژه در شرکت نگاهدارى و از تقسيم آن بين سهامداران خوددارى 
شود. سود تقسيم نشده به صورت يکى از انواع اندوخته ها يا مانده سود تخصيص نيافته (انباشته) در صورت هاى مالى ارائه 

مى شود. 

١١ــ اندوخته ها
آن بخش از سود را که به دليل الزام قانونى يا به اختيار صاحبان سهام، براى مقاصد خاص يا مصارف عمومى کنار 

گذارده مى شود «اندوخته» مى نامند. 
اندوخته ها به داليل زير ايجاد مى شوند: 
الف) الزام قانونى (مثل اندوخته قانونى) 

ب) براى مقاصد خاص (مثل اندوخته توسعه) 
ج) براى مصارف عمومى و احتياطى (اندوخته هاى عمومى و احتياطى) 

به دو گروه تقسيم مى شوند: «اندوخته هاى  از سوى ديگر، از نظر ضوابط بين المللى حسابدارى اندوخته ها نوعاً 
جارى» و «اندوخته هاى سرمايه اى». اندوخته هاى جارى را مى توان بين سهامداران تقسيم و يا از محل آن ها هزينه ها و 
زيان هاى پيش بينى نشده را تأمين کرد. ليکن، اندوخته هاى سرمايه اى را نمى توان به عنوان سود سهام بين صاحبان سهام 

تقسيم نمود.۱

ـ  انحالل و تصفيه شرکت  ١٢ـ
شرکت سهامى (اعم از عام يا خاص) در موارد زير منحل مى شود: 

ــ وقتى که شرکت، موضوعى را که براى آن تشکيل شده است انجام داده يا انجام آن ناممکن باشد. 
ــ در صورتى که شرکت براى مدت معين تشکيل گرديده و آن مدت منقضى شده باشد مگر اين که، مدت مزبور قبل 

از انقضا، تمديد شده باشد. 
ــ در صورت ورشکستگى 

ــ در هر موقع که مجمع عمومى فوق العاده صاحبان سهام به هر علتى رأى به انحالل بدهند 
١ــ طبق مادٔه ١٥٨ و ٢٤٠ قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمايه ممنوع شناخته شده است ليکن انتقال ساير اندوخته ها و نيز عوايد حاصله از اضافه ارزش 
سهام جديد به سرمائه شرکت و نيز تقسيم آنها بين صاحبان سهام مجاز اعالم گرديده است، مشروط بر آن که در تصميم مجمع عمومی صريحًا قيد شود که مبالغ موردنظر از کدام 

يک از اندوخته ها بايد برداشت و تقسيم گردد.
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ــ در صورت صدور حکم قطعى دادگاه
١ــ ۱۲ــ مدير تصفيه و وظايف او: امر تصفيه با مديران شرکت است مگر در اساس نامه يا مجمع عمومى ترتيب 

ديگرى مقرر شده باشد. 
هرگاه علت انحالل شرکت ورشکستگى باشد تابع مقررات قانون امور ورشکستگى است. 

هرگاه مدير تصفيه معين نشده باشد و يا اين که تعيين شده ولى به وظايف خود عمل ننمايد هر ذينفع مى تواند به دادگاه 
مراجعه کند و تعيين مدير تصفئه جديدى را از دادگاه بخواهد. 

از آن زمان که شرکت منحل مى شود، مديران، ديگر سمتى ندارند و چون ممکن است شرکت کارهاى ناتمامى داشته 
باشد، مطالبات و بدهکارى داشته يا اجناسى در انبار موجود باشد که بايد به فروش برسد و حتى ممکن است دعاوى در محاکم 
داشته باشد و از همه مهمتر اين که دارايى شرکت بايد بين سهامداران تقسيم شود از اين  رو، کسانى بايد وجود داشته باشند که 

اين امور را به انجام رسانند. اين اشخاص را «مديران تصفيه» مى گويند. 
٢ــ۱۲ــ تقسيم دارايى شرکت: آن قسمت از دارايى شرکت که در مدت تصفيه مورد احتياج نيست بين صاحبان 
سهام به نسبت سهمى که دارند تقسيم مى شود، به  شرط آن که حقوق بستانکاران ملحوظ و معادل ديونى که هنوز موعد تأديه 
آن نرسيده است کنار گذارده شده باشد و پس از ختم تصفيه و انجام تعهدات و تأدئه کليه ديون، دارايى شرکت بدوًا به مصرف 
بازخريد مبلغ اسمى سهام به سهامداران خواهد رسيد و مازاد به ترتيب مقرر در اساس نامه شرکت و در صورتى که اساس نامه 

ساکت باشد به نسبت سهام بين سهامداران تقسيم مى شود. 
مديران تصفيه مکلف اند ظرف يک ماه پس از ختم تصفيه، مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعالم دارند. 

مديران تصفيه بايد پس از اعالم ختم تصفيه، وجوه باقى مانده را در حساب مخصوص در نزد يکى از بانک هاى 
ايران توديع نموده، صورت اسامى بستانکاران و صاحبان سهامى را که حقوق خود را استيفا نکرده اند به بانک تسليم و 
مراتب را آگهى کنند تا اشخاص براى گرفتن طلب خود مراجعه نمايند. در صورتى که پس از ده سال از تاريخ انتشار 
آگهى ختم تصفيه مراجعه نکنند وجوه باقى مانده با اطالع دادستان محل، جزء اموال بالصاحب شناخته و به خزانه دولت 

منتقل خواهد شد. 

ـ  ٥  ــ انواع روش های انتشار سهام و ثبت آن در شرکت های سهامی ٦  ـ
در شرکت های سهامی انتشار سهام (عادی يا ممتاز) برای هر کدام از انواع سهام به صورت جداگانه  و طبق يکی از روش های 

زير صورت می پذيرد:
۱ــ انتشار سهام به صورت نقد

۲ــ انتشار سهام بر مبنای پذير ه نويسی  (تعهدی)
۳ــ انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی و يا انجام هزينه ها و خدمات

۴ــ انتشار سهام به صورت يکجا
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ـ  ٥  ــ انتشار سهام به صورت نقد ١ــ٦ ـ
در اين روش کل مبلغ سهام به صورت نقدی دريافت و اصل برگٔه سهام صادر می شود. انتشار سهام به صورت نقدی طبق يکی 

از حالت های زير انجام می شود:
ــ انتشار سهام معادل ارزش اسمی: در اين حالت به ازای کل مبالغ دريافت شده سهام صادر و در اختيار صاحبان سهام 

قرار داده می شود.

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک١

                 سرمايه ــ سهام عادی
                 سرمايه ــ سهام ممتاز

**
**
**

  ــ انتشار سهام به قيمتی بيشتر از ارزش اسمی: در اين روش به دليل وجود تقاضا برای سهام شرکت، ممکن است شرکت 
سهام را به ارزشی باالتر از ارزش، ارزش اسمی آن به فروش برساند و مابه التفاوت ارزش اسمی سهام و وجوه دريافتی به حساب صرف 

سهام بستانکار می گردد. اين حساب قسمتی از حقوق صاحبان سهام می باشد و باعث افزايش حقوق صاحبان سهام می گردد.

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک١

                 سرمايه ــ سهام عادی (سهام ممتاز)
                 صرف سهام عادی (ممتاز)

**
**
**

ــ انتشار سهام به قيمتی کمتر از ارزش اسمی: اگر سهام به قيمتی کمتر از ارزش اسمی آن به فروش برسد، مابه التفاوت 
در  کاهش دهنده  عامل  يک  به عنوان  حساب  اين  می گردد.  منظور  سهام  کسر  حساب  بدهکار  به  دريافتی  مبالغ  و  سهام  اسمی  ارزش 
حقوق صاحبان سهام محسوب می گردد. ولی طبق قوانين ايران هيچ شرکتی مجاز به فروش سهام خود به کمتر از مبلغ ارزش اسمی 

آن نمی باشد.
مثال نمونه ۱: شرکت سهامی عام آزادگان دارای ۵/۰۰۰ سهم عادی با نام ۱/۰۰۰ ريالی و ۳/۰۰۰ سهم ممتاز ۸ درصد 

۱/۰۰۰ ريالی می باشد، و کليه سهام خود را به صورت زير به فروش می رساند:
در تاريخ ۱۰/۱۵ ــ فروش ۲/۰۰۰ سهم عادی و ۱/۰۰۰ سهم ممتاز به ارزش اسمی سهام به صورت نقد.

در تاريخ ۱۱/۱۸ ــ فروش باقی مانده سهام عادی به ارزش هر سهم ۱/۵۰۰ ريال و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١/٣۰۰ ريال 
به صورت نقد.
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دفتر روزنامه شرکت سهامی عام آزادگان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

١ /١٥

١١/١٨

موجودی نقد ــ بانک
                 سرمايه ــ سهام عادی
                 سرمايه ــ سهام ممتاز

   موجودی نقد ــ بانک
               سرمايه ــ سهام عادی
               صرف سهام عادی

               سرمايه ــ سهام ممتاز
               صرف سهام ممتاز

٣/ /

٧/١ /

٢/ /
١/ /

٣/ /
١/٥ /
٢/ /
٦ /

محاسبات:
۱ ۱) تاريخ ۱۵/

۲/ *۱/ = ۲/ / سهام عادی   
۱/ *۱/ =۱/ / سهام ممتاز   
(۵/ -۲/ )*۱/۵ =۴/۵ / دريافتی بابت سهام عادی  ۲) تاريخ ۱۱/۱۸ 
(۵/ -۲/ )*۱/ =۳/ / ارزش اسمی سهام عادی   
۴/۵ / -۳/ /  =۱/۵ / صرف سهام عادی   
(۳/ -۱/ )*۱/۳ =۲/۶ / دريافتی بابت سهام ممتاز   
(۳/ -۱/ )*۱/ =۲/ / ارزش اسمی سهام ممتاز   
۲/۶ / -۲/ / =۶ / صرف سهام ممتاز   

ـ  ٥  ــ انتشار سهام بر مبنای پذيره نويسی (تعهدی) ٢ــ٦ ـ
در بسياری از مواقع فروش سهام به صورت  پذيره نويسی (تعهدی) انجام می پذيرد. در اين حالت صاحبان سهام (اعم از مؤسسان 
و پذيره نويسان) هنگام خريد سهام مبلغی از ارزش سهام (حداقل ۳۵٪) را پرداخته و مابقی را تعهد می نمايند در آينده (حداکثر تا مدت 
زمان ۵ سال) و يا تا زمانی که هيئت مديره اعالم می نمايد را پرداخت نمايند. در اين صورت وجوه نقد و يا دارايی های غير نقد که ارزش 
آن به تأييد کارشناس رسمی رسيده باشد بدهکار و تعهد صاحبان سهام معادل مابقی مبلغ سهام بدهکار و سهام عادی يا سهام ممتاز تعهد 
شده بستانکار می گردد طبيعی است که اگر سهام به ارزش بيشتر از ارزش اسمی فروخته شود مابه التفاوت محاسبه شده و به حساب 

صرف سهام عادی (ممتاز) بستانکار می گردد.
دفاتر آماری مؤسسان (شرکت سهامی عام در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک (شرکت درشرف تأسيس)١

دارايی های غير نقد (به تفکيک)
تعهد صاحبان سهام

                 سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده
                 صرف سهام عادی (ممتاز)

**
**
**

**
**
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ــ مطالبۀ مبلغ تعهد شده سهام: طبق اساس نامه شرکت، مديران شرکت هنگامی که قصد داشته باشند مبلغ تعهد شده را از 
صاحبان سهام مطالبه نمايند با تعيين مدت زمان قانونی در روزنامه رسمی شرکت اعالم آگهی نموده و موضوع را به اطالع کليه صاحبان 

سهام می رسانند و در اين صورت ممکن است که يکی از دو حالت زير به وجود آيد:
۱ــ پرداخت کل مبلغ تعهد شده توسط صاحبان سهام: در اين حالت صاحبان سهام تمامی مبلغ تعهد شده را به حساب 

بانکی شرکت واريز نموده که ثبت آن به صورت زير است:

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
موجودی نقد ــ بانک

                 تعهد صاحبان سهام
**

**

۲ــ خودداری صاحبان سهام از پرداخت مبالغ تعهد شده: چنانچه بعضی از صاحبان سهام در مهلت مقرر تعهدات خود 
را پرداخت ننمايند شرکت پس از خاتمه مهلت زمانی مقرر اقدام به فروش سهام اين سهام داران در بورس اوراق بهادار (در صورتی 
که سهام شرکت در بورس پذيرفته شده باشد) و يا از طريق مزايده می نمايد و مخارج فروش مجدد سهام را از آن کسر نموده و باقی مانده 

مبلغ (در صورت وجود) به سهام داران قبلی پرداخت می گردد. که ثبت های آن به قرار زير است:

دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

موجودی نقد ــ بانک
                 تعهد صاحبان سهام

                 حساب های پرداختنی (سهام داران)
بابت فروش مجدد سهام پرداخت نشده

حساب های پرداختنی (سهام داران)
                موجودی نقد ــ بانک

بابت پرداخت مخارج فروش مجدد سهام
حساب های پرداختنی (سهام داران)
                موجودی نقد ــ بانک

بابت پرداخت و تسويه حساب با سهام داران قبلی

**

**

**

**
**

**

**

هيچگونه  بابت  نمود و از اين  دريافت  سهام را  مربوط به  کلئه وجوه  سهامی  شرکت  سهام: پس از آن که  اوراق  صدور  ــ 
مطالباتی از صاحبان سهام نداشته باشد، نسبت به ابطال گواهينامه موقت سهام اقدام نموده و سپس برگه (اوراق) سهام را انتشار داده 

و در اختيار سهام داران قرار می دهد.
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دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده

                 سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز)
بابت صدور اوراق سهام

**
**

تذکر۱: حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده در قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه گزارش می گردد.
تذکر ۲: مانده حساب تعهد صاحبان سهام به عنوان يک حساب کاهنده سرمايه در قسمت حقوق صاحبان سهام قرار گرفته و 

پس از کسر از حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز) تعهد شده، ميزان سرمايه پرداخت شده را نشان می دهد.
جريمه  عنوان  تحت  رقمی  سهام  اين  مجدد  فروش  يا  و  سهام  صاحبان  تعهدات  وصول  هنگام  منابع  از  بسياری  در   :۳ تذکر 
(خسارت) دير کرد را محاسبه و از حساب سهام داران قبلی برداشت می نمايند، که اين رقم طبق موازين بانکداری اسالمی غيرمجاز 

(غيرشرعی) شناخته شده و معموالً در ايران استفاده نمی گردد.
مثال نمونه۲: شرکت سهامی خاص ايرانيان در تاريخ ۸۸/۳/۱ با سرمايه ای معادل ۱۰۰/۰۰۰ سهم عادی ۱/۰۰۰ ريالی تشکيل 

و مؤسسان فعاليت های زير را انجام می دهند:
۳/۱ مؤسسان شرکت معادل ۴۰٪ سهام شرکت را به ارزش هر سهم ۱/۰۰۰ ريال خريداری و آن را به صورت نقد به حساب 

بانک شرکت در شرف تأسيس واريز نمودند و مابقی در تعهد آنان است.
۳/۵ــ يکی از مؤسسان به نام اکبری مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مخارج آگهی و تنظيم اساس نامه شرکت را پرداخت نمود.

۵/۱   ــ پس از تصويب اساس نامه شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و انتخاب مديران و اعضای هيئت مديره و معرفی امضاهای 
مجاز به اداره ثبت شرکت ها شرکت به طور رسمی به ثبت رسيد.

۵/۱۰ ــ بدهی شرکت بابت تأسيس شرکت پرداخت گرديد.
۷/۱ ــ با توجه به شرايط فروش سهام به کلئه سهام داران اعالم شده بود که تعهدات خود را حداکثر تا تاريخ ۸۸/۷/۱ پرداخت 
نمايند در غيراين صورت شرکت اقدام به فروش سهام آنان می نمايد. در اين تاريخ مالکان ۸۰/۰۰۰ سهم تعهدات خود را پرداخت 

نمودند.
۷/۱۵ ــ شرکت سهام آن دسته از سهام دارانی که تعهد خود را پرداخت ننموده اند را از طريق مزايده به بهای هر سهم ۱/۰۵۰ 
ريال نقد به فروش رسانده و پس از کسر مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت مخارج فروش مجدد سهام مابقی را به حساب سهام داران قبلی 

منظور نمود.
۹/۱ ــ سهام داران قبلی با مراجعه به شرکت چکی معادل طلبشان وصول و تسويه حساب نمودند.

مطلوبست: 
۱ــ ثبت رويدادها در دفاتر آماری مؤسسان
۲ــ ثبت رويدادها در دفاتر رسمی شرکت



١١١

دفاتر آماری مؤسسان شرکت سهامی خاص ايرانيان (در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٣/١

٣/٥

٥/١

موجودی نقد ــ بانک (شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام

                  سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده    
هزينه های تأسيس

حساب های پرداختنی (اکبری)
سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
حساب های پرداختنی (اکبری)

                  موجودی نقد
                  حساب تعهد صاحبان سهام

                  هزينه های تأسيس
بابت بستن دفاتر آماری مؤسسان

٤ / /
٦ / /

٥/ /

١ / /
٥/ /

١ / /

٥/ /

٤ / /
٦ / /
٥/ /

دفاتر قانونی شرکت سهامی خاص ايرانيان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٥/١

٥/١

٧/١

٧/١٥

٧/١٥

٧/١٥

٩/١

حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

                     حساب های پرداختنی (اکبری)
                     حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

حساب های پرداختنی (اکبری)
                     موجودی نقد ــ بانک

حساب موجودی نقد ــ بانک
                     حساب تعهد صاحبان سهام

حساب موجودی نقدی ــ بانک
                      حساب تعهد صاحبان سهام

                      حساب های پرداختنی (سهام داران)
حساب های پرداختنی (سهام داران)

                     حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                     حساب سرمايه ــ سهام عادی
حساب های پرداختنی (سهام داران)

                     حساب موجودی نقد ــ بانک

٤ / /
٦ / /
٥/ /

٥/ /

٤٨/ /

٢١/ /

٢/ /

١ / /

٧/ /

٥/ /
١ / /

٥/ /

٤٨/ /

١٢/ /
٩/ /

٢/ /

١ / /

٧/ /

۱ /  - ۸ /  = ۲ / تعداد سهام پرداخت نشده  محاسبات رديف ۴ تاريخ ۷/۱۵ 
۲ /  * ۱/ ۵ =۲۱/ / دريافتی بابت فروش مجدد سهام   

مثال نمونه ۳: شرکت سهامی عام آزادگان در تاريخ ۸۹/۲/۱ با سرمايه ای شامل ۲۰۰/۰۰۰ سهم عادی با نام ۱/۰۰۰ ريالی 
تشکيل و مؤسسان ۲۰٪ سرمايه را تعهد و ۳۵٪ آن را نقد به حساب بانک شرکت واريز می نمايند. 



١١٢

۲/۱۸ ــ يکی از مؤسسان بنام آقای محسنی ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه های تأسيس شرکت پرداخت نمود.
۲/۲۵ ــ باقی مانده سهام شرکت از طريق پذيره نويسی به مبلغ هر سهم ۱/۴۰۰ ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان ۳۵٪ بهای 
سهام را به حساب بانکی شرکت واريز و همچنين شرکت به سهام داران مهلت داد تا تاريخ ۵/۱ نسبت به پرداخت مبلغ باقی مانده سهام 

خود اقدام نمايند.
۳/۱۵ ــ با تشکيل مجمع عمومی مؤسس و تصويب اساس نامه و انتخاب اعضای هيئت مديره و مديرعامل و معرفی اشخاص 

مجاز به اداره ثبت شرکت ها، شرکت بطور رسمی به ثبت رسيد.
۴/۲۰ ــ بدهی شرکت به آقای محسنی پرداخت شد.

۵/۱ ــ همگی سهام داران و مؤسسان به استثنای آقای کمالی که دارای ۲۰/۰۰۰ سهم پذيره نويسی شده بود بدهی خود را به 
شرکت پرداخت نمودند.

ـ با توجه به شرايط پذيره نويسی، سهام آقای کمالی که به تعهدات خود عمل ننموده بود به بهای هر سهم ۱/٢۰۰ ريال فروخته  ۶/۱ـ 
شده و مخارج فروش مجدد سهام به مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ريال پرداخت گرديد.

۶/۱۸ ــ طلب آقای کمالی به ايشان پرداخت گرديد.
۶/۳۰ ــ اوراق سهام صادر و به سهام داران تحويل گرديد.

مطلوبست :
۱ــ ثبت رويدادهای فوق در دفاتر آماری مؤسسان
۲ــ ثبت رويدادهای فوق در دفاتر رسمی شرکت

۳ــ تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در تاريخ های ۳/۱۵ و ۶/۳۰
دفاتر آماری مؤسسان شرکت سهامی عام آزادگان (در شرف تأسيس)

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٢/١

٢/١٨

٢/٢٥

٣/١٥

حساب موجودی نقد ــ بانک (شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام

                    حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
حساب هزينه های تأسيس

                    حساب های پرداختنی (محسنی)
ـ  بانک (شرکت در شرف تأسيس) حساب موجودی نقد ـ

حساب تعهد صاحبان سهام
                    حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                    حساب صرف سهام عادی
حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

حساب صرف سهام عادی
حساب های پرداختنی (محسنی)

حساب موجودی نقد ــ بانک(شرکت در شرف تأسيس)
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

١٤/ /
٢٦/ /

١ / /

٧٨/٤ /
١٤٥/٦ /

٢ / /
٦٤/ /
١ / /

٤ / /

١ / /

١٦ / /
٦٤/ /

٩٢/٤ /
١٧١/٦ /
١ / /



١١٣

محاسبات رديف ۳ ــ تاريخ ۲/۲۵
۲ / * ٪۸  = ۱۶ / سهام واگذار شده به پذيره نويسان   
۱۶ /  * ۱/۴  * ٪۳۵ = ۷۸/۴ / مبلغ نقد واريز شده   
۱۶ / *۱/۴ * ٪۶۵=۱۴۵/۶ / مبلغ تعهد صاحبان سهام پذيره نويسی شده   
۱۶ / *۱/  = ۱۶ / / سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده   
۱۶ /  * (۱/۴ -۱/ )= ۶۴/ / صرف سهام عادی   

قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تاريخ ۸۹/۳/۱۵
۲ / / سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده 
۶۴/ / صرف سهام عادی 
۲۶۴/ / جمع 

(۱۷۱/۶ / ) کسر شود: تعهد صاحبان سهام 
۹۲/۴ / جمع سرمايه پرداخت شده 

                                                                                  
دفاتر رسمی شرکت سهامی عام آزادگان

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٣/١٥

٤/٢

٥/١

٦/١

٦/١

٦/١٨

٦/٣

حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب تعهد صاحبان سهام
حساب هزينه های تأسيس

                       حساب های پرداختنی (محسنی)
                      حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده

                      حساب صرف سهام عادی
حساب های پرداختنی (محسنی)

                      حساب موجودی نقد ــ بانک
حساب موجودی نقد ــ بانک

                      حساب تعهد صاحبان سهام
حساب موجودی نقد ــ بانک

                      حساب تعهد صاحبان سهام
                      حساب های پرداختنی (کمالی)

حساب های پرداختنی (کمالی)
                      حساب موجودی نقد ــ بانک

حساب های پرداختنی (کمالی)
                      حساب موجودی نقد ــ بانک

حساب سرمايه ــ سهام عادی تعهد شده
                      حساب سرمايه ــ سهام عادی

٩٢/٤ /
١٧١/٦ /
١ / /

١ / /

١٥٣/٤ /

٢٤/ /

٢/٥ /

٣/٣ /

٢ / /

١ / /
٢ / /
٦٤/ /

١ / /

١٥٣/٤ /

١٨/٢ /
٥/٨ /

٢/٥ /

٣/٣ /

٢ / /



١١٤

محاسبات الزم:
۲ / *۱/۴ *۶۵٪=۱۸/۲ / سهم تعهد پرداخت نشده کمالی   رديف ۳ــ تاريخ ۵/۱ 
۱۷۱/۶ /  - ۱۸/۲ /  = ۱۵۳/۴ / تعهدات پرداخت شده صاحبان سهام   
۲ / *۱/٢ =۲۴/ / دريافتی بابت فروش مجدد سهام  رديف ۳ ــ تاريخ ۶/۱ 
۲۴/ /  - ۱۸/۲ /  = ۵/۸ / بدهی شرکت به کمالی   

۸۹/۶/۳ قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه تاريخ 
۲ / / سرمايه ــ سهام عادی 
۶۴/ / صرف سهام عادی 
۲۶۴/ / جمع سرمايه پرداخت شده 
                                                                           

ـ  ٥  ــ انتشار سهام در ازای تحصيل دارايی های غيرنقدی ٣ــ٦ ـ
در بعضی از موارد ممکن است که شرکت سهامی، در مقابل دريافت دارايی های غيرنقدی مانند زمين، ساختمان، ماشين آالت 
و … و يا خدمات دريافت شده مثل هزينه های حقوقی۱، هزينه های تأسيس شرکت و … سهام ارايه نمايد. در اين صورت بايد ارزش 
منصفانه (متعارف) سهام در بازار و يا ارزش منصفانه (متعارف) دارايی غيرنقدی هر کدام که قابليت استناد و اتکای بيشتری داشته باشد 
جهت ثبت در دفاتر مورد استفاده قرار گيرد. چنانچه ارزش هيچکدام از سهام يا دارايی غيرنقد در دسترس نبود بايد از نظر کارشناس 
رسمی دادگستری استفاده نمود. در هر صورت هزينه ها يا دارايی غيرنقد براساس ارزش بدست آمده بدهکار و سهام عادی (ممتاز) 

براساس ارزش اسمی بستانکار می گردد و مابه التفاوت اين قيمت ها به حساب صرف سهام عادی (ممتاز) برده می شود.
تذکر مهم: چنانچه ارزش متعارف سهام و ارزش متعارف دارايی غيرنقد هر دو قابل استناد و در دسترس باشد ارزش متعارف 

سهام صادر شده مورد قبول و مستندتر می باشد.
دفتر روزنامه شرکت سهامی …………

بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف
حساب دارايی غيرنقدی

                 حساب سرمايه ــ سهام عادی (ممتاز)
                 حساب صرف سهام عادی (ممتاز)

بابت واگذاری سهام در ازای دارايی

**
**
**

دفتری  ارزش  به  ساختمانی  تحصيل  جهت  را  خود  ريالی   ۱۰/۰۰۰ عادی  سهم   ۳۰۰۰ آذر  سهامی  شرکت   نمونه۴:  مثال 
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ريال صادر نمود.

مطلوبست: ثبت رويداد فوق: هر يک از مفروضات زير:
۱ــ ارزش بازار هر سهم ۱۲/۵۰۰ ريال ولی ارزش متعارف ساختمان در دست نيست.

۲ــ ارزش بازار ساختمان ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال ولی ارزش متعارف سهام در دست نيست.
١ــ هزينه های حقوقی مانند مخارج تنظيم قانونی اساس نامه که در دفاتر وکالت انجام می گيرد.



١١٥

۳ــ ارزش بازار هر سهم ۱۳/۰۰۰ ريال و ارزش متعارف ساختمان ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ريال است.
۴ــ ارزش بازار هر سهم و ارزش متعارف ساختمان در دست نبوده ولی کارشناس رسمی ساختمان را به مبلغ ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ 

ريال ارزيابی نموده است.

فرض ۱                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٧/٥ /
٣ / /
٧/٥ /

فرض ۲                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٤٤/ /
٣ / /
١٤/ /

فرض ۳                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٩/ /
٣ / /
٩/ /

فرض ۴                                                               دفتر روزنامه شرکت سهامی آذر
بستانکاربدهکارعطفشرحتاريخرديف

حساب ساختمان
                حساب سرمايه ــ سهام عادی 

                حساب صرف سهام عادی

٣٥/٥ /
٣ / /
٥/٥ /

ـ  ٥  ــ انتشار سهام به صورت يکجا ٤ــ٦ ـ
در بعضی از موارد ممکن است شرکت ترکيبی از سهام مختلف خود را (معموالً عادی و ممتاز) در ازای مبلغی مشخص بطور 
يکجا واگذار نمايد. که در اين صورت بايد با روش های مختلف ارزش هر نوع سهام را مشخص و ميزان صرف يا کسر آن را نيز تعيين 

و سپس ثبت کرد (نحوه ثبت و محاسبات مربوط در مقاطع تحصيلی باالتر توضيح داده می شود).
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پرسش

 ١ــ انواع شرکت هاى سهامى را نام ببريد. حداقل سرمايه در هر يک از انواع شرکت هاى سهامى چه مبلغى 
است؟ 

٢ــ تفاوت هاى اساسى بين شرکت سهامى عام و شرکت سهامى خاص را نام ببريد. 
٣ــ امتياز سهام ممتاز نسبت به سهام عادى در چه مواردى مى تواند باشد؟ 

٤ــ در صورت مطالبه تعهد صاحبان سهام در شرکت هاى سهامى عام، آيا پرداخت آن به صورت غيرنقد ممکن 
است؟ 

٥ ــ حداقل  و حداکثر ارزش هر سهم در شرکت های سهامی عام چه ميزان است و حداقل تعداد سهام چند 
سهم است؟ 

اعضا  مجدد  انتخاب  آيا  انتخاب مى شوند؟  سال  چند  براى  حداکثر  سهامى،  شرکت  مديره  هيئت  اعضاى  ٦ ــ 
براى دوره هاى بعد مجاز است؟ 

٧ــ ارزش اسمى سهم، ارزش دفترى سهم و ارزش روز سهم را تعريف کنيد. 
٨ ــ انواع مجامع عمومى را در شرکت هاى سهامى نام ببريد. 

٩ــ سهام بانام و سهام بى نام را تعريف کنيد. 
١٠ــ آيا پرداخت هزينه هاى قبل از تأسيس شرکت از سوى سهامداران مؤسس مجاز است؟ 

١١ــ طبق قانون تجارت، همه ساله چند درصد از سود خالص مى بايست بابت اندوختٔه قانونى تخصيص داده 
شود؟ 

١٢ــ طبق قانون تجارت، تخصيص سود به اندوختٔه قانونى تا چه موقع ادامه مى يابد؟ 
١٣ــ آيا مى توان عالوه بر اندوخته قانونى، اندوخته هاى عمومى ديگرى نيز نگهدارى نمود؟ 

١٤ــ مهم ترين داليل مربوط به لزوم افزايش سرمايه را نام ببريد. 
١٥ــ روش هاى افزايش سرمايه در شرکت هاى سهامى را نام ببريد. 
١٦ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جايزه را توضيح دهيد. 

١٧ــ مهمترين داليل مربوط به تقليل سرمايه در شرکت هاى سهامى را نام ببريد. 
١٨ــ روش هاى تقليل سرمايه کدام اند؟ 

١٩ــ چرا اغلب مؤسسات بزرگ به صورت شرکت هاى سهامى تأسيس مى شوند؟ 
٢٠ــ چه فرقى بين حقوق صاحبان سرمايه در مؤسسات تک مالکى، شرکت هاى تضامنى و شرکت هاى سهامى 

از چشم اندازهاى زير وجود دارد؟ 
الف) ماهيت 

ب) ميزان مسئوليت صاحبان سرمايه 
ج) ارائٔه صورت هاى مالى 

٢١ــ حساب سود تقسيم نشده يک شرکت سهامى در آغاز سال داراى ماندٔه بستانکارى به مبلغ ٦/٠٠٠/٠٠٠  ريال 
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است. طى سال، مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال در بستانکار اين حساب ثبت شده است. 
الف) ماهيت مبلغ ٩/٠٠٠/٠٠٠ ريال فوق چيست؟ 

ب) مانده حساب سود تقسيم نشده در پايان سال نشان دهندٔه چيست؟ 
٢٢ــ از دو شرکت سهامى که همزمان تأسيس شده اند و در يک رشته فعاليت مى کنند، يکى سهام عادى با ارزش 
اسمى ٥/٠٠٠ ريال و ديگرى سهام عادى با ارزش اسمى ١٠/٠٠٠ ريال منتشر کرده است. آيا تفاوت ارزش اسمى 

سهام مى تواند دليل ارجحيت سرمايه گذارى در يکى از دو شرکت باشد؟ 
٢٣ــ موارد تفاوت بين سهام عادى و سهام ممتاز را شرح دهيد. 

٢٤ــ سود انباشته چه تأثيرى بر حقوق صاحبان سهام دارد؟ 
٢٥ــ آيا ممکن است سهام يک شرکت سهامى به قيمتى متفاوت با ارزش اسمى آن ها به فروش رسد؟ در اين 

صورت، چه عواملى بر قيمت سهام مذکور مؤثّر است؟ 
٢٦ــ در يک شرکت سهامى خاص تازه تأسيس، تعداد ٧٠٠ سهم ممتاز به ارزش اسمى هر سهم ١٠/٠٠٠ ريال 
در ازاى يک قطعه زمين اختصاص يافته است. با فرض اين که قيمت کارشناسى شده زمين مزبور ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 

ارزش روز آن ٧/٧٠٠/٠٠٠ ريال باشد به نظر شما زمين مذکور بايد به چه بهايى در دفاتر ثبت گردد؟ توضيح دهيد. 
٢٧ــ شرکتى سهام خود را با صرف منتشر کرده است. به نظر شما آيا صرف سهام در بين سهامداران به طور 

نقد، قابل تقسيم است؟ توضيح دهيد. 
٢٨ــ چه نوع هزينه هايى به حساب هزينٔه تأسيس منظور مى شود؟ 

 

 ١ــ مانده کدام يک از حساب هاى زير امکان دارد که بدهکار شود؟ 
الف) سود سهام پيشنهادى  ج) ذخيرٔه ماليات

د) اندوخته ها ب) سود و زيان انباشته 
٢ــ يک شرکت سهامى در ٢/٢٠/  **١٣ تأسيس شده است و به موجب اساس نامه، ١٥٠٠ سهم عادى به ارزش 
اسمى ١/٠٠٠ ريال دارد. اگر هر سهم شرکت به قيمت ١/٢٠٠ ريال فروخته شود مابه التفاوت کدام حساب بستانکار 

مى شود؟ 
ج) صندوق ١/٨٠٠/٠٠٠ ريال  الف) صرف سهام ٣٠٠/٠٠٠ ريال  
ب) سهام سرمايه ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال  د) کسر سهام ٣٠٠/٠٠٠ ريال 

 ٣ــ در سؤال فوق، سهام عادى به چه مبلغى بستانکار مى شود؟ 
ج)١/٨٠٠/٠٠٠ ريال  الف)٤٠٠/٠٠٠ ريال  
ب) ١/٥٠٠/٠٠٠ ريال  د) ٢/٥٠٠/٠٠٠ ريال 

پرسش های چهار گزينه ای
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 ٤   ــ شرکت سهامى روناک، در تاريخ ٣/٢٠/  **١٣ تأسيس شده است. سرمائه اين شرکت مبلغ ١٠/٠٠٠/٠٠٠  
ريال شامل ١٠/٠٠٠ سهم عادى به ارزش اسمى ١/٠٠٠ ريال مى باشد. هنگام تأسيس شرکت، ٣٥ درصد ارزش اسمى 

سهام، به طور نقد پرداخت شده است، حساب تعهد صاحبان سهام چه مبلغى بدهکار مى شود؟ 
الف) ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال  ج) ٦/٥٠٠/٠٠٠ ريال 

د) ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ب) ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال  
 ٥  ــ کدام يک از موارد زير مفهوم شرکت سهامى را بيان مى کند؟ 

سهام   اسمى  مبلغ  به  محدود  سهام  دارندگان  مسئوليت  و  شده  تقسيم  سهام  به  آن  سرمائه  که  شرکتى ست  الف) 
آن ها ست. 

ب) شرکتى ست که سهام آن محدود به سود (زيان) انباشته است. 
ج) شرکتى ست که سهام آن محدود به صرف سهام عادى است. 

د) شرکتى ست که سهام آن محدود به صرف يا کسر سهام عادى ست. 
 ٦  ــ کدام يک از موارد زير مزاياى شرکت هاى سهامى را نشان مى دهد؟ 

الف) محدوديت مسئوليت سهامداران و تجمع سرمايه هاى کوچک 
ب) تعيين هيئت مديره و سهولت نقل و انتقال سهام 

ج) استمرار موجوديت 
د) هر سه مورد الف، ب و ج 

 ٧  ــ براى تأسيس شرکت هاى سهامى، کدام يک از مدارک زير بايد از سوى مؤّسسان تنظيم و تسليم ادارٔه ثبت 
شرکت ها شود؟ 

ج) تعهد خريد سهام  الف) ترازنامه  
ب) اساس نامه  د) صورت ريز دارايى ها 

٨   ــ در ترازنامٔه شرکت هاى سهامى، هزينه هاى تأسيس جزو کدام يک از عنوان هاى زير، طبقه بندى مى شود؟ 
ج) دارايى هاى جارى  الف) ساير دارايى ها 

د) دارايى هاى ثابت  ب) هزينه هاى جارى  
 ٩ــ سهامداران يک شرکت سهامى، کدام يک از حقوق زير را دارا هستند؟ 

الف) حق دريافت سهمى از سود شرکت و حق تقدم خريد سهام جديد 
ب) حق رأى براى انتخاب هيئت مديره 

ج) حق سهيم بودن در دارايى هاى شرکت هنگام انحالل 
د) هر سه مورد الف، ب و ج 

 ١٠ــ مهم ترين وظيفٔه هيئت مديرٔه شرکت هاى سهامى، کدام است؟ 
الف) انتخاب سهامداران  ج) افزايش توليد 

ب) حفظ منافع صاحبان سهام  د) تعيين حقوق کارکنان 
 ١١ــ کدام يک از موارد زير از منابع عمدٔه تأمين کننده حقوق صاحبان سهام در شرکت هاى سهامى ست؟ 

الف) سرمايه گذارى سهامداران  ج) وام بانکى 
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ب) مانده سود (زيان) انباشته  د) موارد الف و ب 
 ١٢ــ هنگام انتشار سهام عادى و فروش آن به ارزش اسمى، کدام يک از حساب هاى زير بستانکار مى گردد؟ 

ج) سهام عادى  الف) صرف سهام  
د) موارد الف و ج  ب) کسر سهام  

 ١٣ــ مابه التفاوت فروش سهام به قيمتى بيشتر از ارزش اسمى، به بستانکار کدام يک از حساب هاى زير ثبت 
مى شود؟ 

الف) سهام سرمايه  ج) حقوق صاحبان سهام 
د) صرف سهام  ب) کسر سهام  

 ١٤ــ سود تضمين شدٔه سهام ممتاز، چگونه محاسبه و پرداخت مى شود؟ 
الف) به صورت درصدى از ارزش اسمى  ج) به نسبت سود سهام عادى 

د) به نسبت سود کل سهام  ب) به صورت درصدى از ارزش بازار 
١٥ــ ارزش دفترِى سهام عادى در شرکت هاى سهامى که فقط سهام عادى منتشر نموده اند، 

الف) از تقسيم دارايى ها به جمع تعداد سهام عادى به دست مى آيد. 
ب) از تقسيم سود انباشته به جمع تعداد سهام عادى حاصل مى شود.

ج) از تقسيم صرف سهام به جمع تعداد سهام عادى به دست مى آيد. 
د) از تقسيم حقوق صاحبان سهام به جمع تعداد سهام عادى، حاصل مى شود. 

١٦ــ تفاوت ترازنامه شرکت هاى سهامى با ترازنامه مؤّسسات تک مالکى و شرکت هاى تضامنى در کدام يک 
از موارد زير است؟ 

ج) سرمايه  الف) دارايى ها 
د) دارايى ها و بدهى هاى جارى ب) بدهى ها 

۱ــ شرکت سهامی آوا در تاريخ ۱۳۸۹/۵/۲۰ با سرمايه ای معادل ۱۰/۰۰۰ سهم عادی ۱۰/۰۰۰ ريالی و ۵/۰۰۰ 
سهم ۸٪ ممتاز ۱۰/۰۰۰ ريالی تشکيل گرديده است.

مطلوبست: انجام ثبت های الزم و تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه باتوجه به مفروضات زير:
١ــ فروش سهام عادی و ممتاز به ارزش اسمی به صورت نقد

٢ــ فروش سهام عادی به مبلغ هر سهم ١٣/٠٠٠ ريال و سهام ممتاز به ارزش اسمی به صورت نقد
٣ــ فروش سهام عادی به ارزش اسمی و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١٠/٥٠٠ ريال به صورت نقد

٤ــ فروش سهام عادی به ارزش هر سهم ١٤/٠٠٠ ريال و سهام ممتاز به ارزش هر سهم ١١/٠٠٠ ريال به صورت 
نقد

٢ــ هيئت مؤسس شرکت در شرف تأسيس حسام، در اول مردادماه **  ١٣ تشکيل شد و در اين هيئت، در 

مسائل
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موارد زير توافق به  عمل آمد:
 ــ سرمائه شرکت مبلغ ٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و منقسم به پنج هزار سهم ١٠/٠٠٠ ريالى باشد. 
ــ تعداد ٢٥٠٠ سهم از سهام شرکت متعلق به مؤسسان باشد و بقيه براى عموم عرضه شود. 

ــ از مبلغ اسمى هر سهم مبلغ ٦/٠٠٠ ريال تأديه شود و بقيه در تعهد صاحبان سهام باقى بماند. 
ــ مؤسسان در تاريخ ٥/٥/  **١٣ سرمايه قابل پرداخت سهم خود را به شرح زير تأديه نمودند: 

 ١/٢٠٠/٠٠٠ زمين 
 ٣/٠٠٠/٠٠٠ ساختمان 
 ٢/٢٠٠/٠٠٠ وسايط نقليه 
 ١/٩٠٠/٠٠٠ ماشين آالت 
 ٦/٧٠٠/٠٠٠ واريز وجه نقد به حساب بانک شرکت در شرف تأسيس 

 ــ پس از طى تشريفات قانونى، اعالمئه پذيره نويسى در تاريخ ٦/١/**  ١٣ براى عرضٔه سهام به عموم مردم،در 
يکى از روزنامه هاى کثيراالنتشار چاپ گرديد. 

ــ در تاريخ ٧/١٥/**  ١٣ هزينه هاى تأسيس به مبلغ ١٨٠/٠٠٠ ريال از سوى يکى از مؤسسان پرداخت گرديد. 
ــ در اول آبان ماه، مجمع عمومى مؤسس با احراز پذيره نويسى و انتخاب اولين مديران و بازرس قانونى تشکيل 

شرکت را تصويب نمود.
مطلوبست: ثبت عمليات تأسيس شرکت در دفاتر آماری مؤسسان و دفاتر رسمی شرکت.

٣ــ آقاى حيدرى به اتفاق چند تن از سرمايه گذاران ديگر، تصميم به تشکيل شرکت سهامى عام پارس نموده اند. 
سرمايه شرکت ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و منقسم به سهام ١/٠٠٠ ريالى است. 

مؤسسان ٢٥٪ از سهام شرکت را تعهد کرده و ٦٠٪ از سرمايه تعهد شده را به   شرح زير واريز نموده اند: 
 ١/٦٠٠/٠٠٠  زمين 
 ٢/٣٠٠/٠٠٠ ساختمان 
١/٥٠٠/٠٠٠ سرقفلى 
٤٠٠/٠٠٠ اثاثه ادارى 

 ٦/٢٠٠/٠٠٠ ـــــــــــــــــ   وجه نقد    
 ١٢/٠٠٠/٠٠٠   

(وجه نقد در تاريخ ١٧/١٥  **١٣ به حساب بانکى واريز شده و ارزش دارايى هاى ديگر نيز از سوى کارشناس 
رسمى در همين تاريخ، تأييد و تقويم گرديده است.) 

ــ در تاريخ ٨/١٥/  **١٣ اعالمئه پذيره نويسى نسبت به بقئه سرمايه، چاپ شد و در اختيار عموم قرار گرفت و 
هزينه هاى تأسيس شرکت، جمعاً به مبلغ ٣٢٠/٠٠٠ ريال از سوى يکى از مؤسسان پرداخت شد. 

ــ در اول آذرماه، مجمع عمومى مؤسس با احراز پذيره نويسى و انجام ساير تشريفات، تشکيل شرکت را تصويب نمود. 
مطلوبست: ثبت عمليات مذکور در دفاتر آماری مؤسسان و دفاتر رسمی شرکت

٤ــ شرکت سهامی خاص سرسبز با سرمايه ای معادل ٨٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال مرکب از ٨/١٠٠٠ سهم ١٠٠٠ ريال 
تشکيل و رويدادهای زير انجام می شود.
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٥/١) مؤسسان ٤٠٪ از مبلغ سرمايه را به شرح زير تحويل شرکت می نمايند و مابقی سرمايه در تعهد آنان است:
ساختمان ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال. ماشين آالت ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال، اثاثه ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال و مابقی به صورت 

نقد به حساب بانک شرکت در شرف تأسيس واريز می گردد.
٥/١٠) يکی از مؤسسان مبلغ ٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت مخارج تأسيس شرکت را پرداخت نمود.

٦/٣٠) با احراز پذيره نويسی توسط مؤسسان و تصويب اساس نامه و انتخاب اولين هيئت مديره و مديران شرکت 
و بازرسان شرکت فعاليت رسمی خود را آغاز می کند.

٧/١٤) هيئت مديره به تمامی صاحبان سهام اعالم می نمايد که آخرين مهلت پرداخت تعهدات ٩/١٥ بوده و تمامی 
صاحبان سهام مکلف به پرداخت تعهدات خود تا اين تاريخ می باشند.

٩/١٥) تمامی سهام داران به استثنای آقای اصغرزاده مالک ٦٠٠٠ سهم وجوه الزم را به حساب بانک شرکت 
واريز نمودند.

١١/١٥) شرکت سهام آقای اصغرزاده را پس از ارسال اخطار دوم و خاتمه زمان يکماهٔه آن به مبلغ هر سهم 
١٠٣٠ ريال از طريق مزايده بين مؤسسان به فروش رسانده و مخارج فروش سهام به مبلغ ٢٥٠/٠٠٠ ريال را پرداخت 

نموده و مابقی را به آقای اصغرزاده پرداخت می نمايد.
١١/١٥) اصل برگه سهام به سهام داران واگذار می گردد.

مطلوبست:
١) نسبت رويدادهای الزم در دفاتر آماری مؤسسان

٢)نسبت رويدادهای الزم در دفاتر رسمی شرکت سهامی خاص سرسبز
٥ ــ شرکت سهامی عام محسنين شامل ٦٠/٠٠٠ سهم عادی ١٠٠٠ ريالی است. مؤسسين ٣٠٪ سرمايه را در 
تاريخ ٨٨/٤/١ تعهد و ٤٠٪  آن را پس از ارزيابی به شرح زير واريز نمودند. موجودی نقد ــ بانک ٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال، 

ساختمان ٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال و اثاثه ١/٧٠٠/٠٠٠ ريال و موجودی  کاال ٥٠٠/٠٠٠ ريال.
ـ باقی مانده سهام شرکت از طريق پذيره نويسی به مبلغ هر سهم ١/٢٠٠ ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان  ٨٨/٥/٢٠ـ 
٤٠٪ بهای سهام پذيره نويسی شده را نقد به حساب بانک شرکت واريز کردند. همچنين شرکت به کلئه سهام داران مهلت 

داد تا در مدت حداکثر ٢ ماهه نسبت به پرداخت باقی مانده تعهدات خود اقدام نمايند.
٨٨/٥/٢٥ ــ يکی از مؤسسان مخارج تأسيس شرکت به مبلغ ٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال را پرداخت نمود.

٨٨/٦/١   ــ با معرفی اعضای هيئت مديره و مديرعامل به ادارٔه ثبت شرکت ها و تصويب اساس نامه، شرکت به طور 
رسمی تشکيل گرديد.

٨٨/٧/١٥   ــ بدهی شرکت بابت مخارج تأسيس پرداخت شد.
٨٨/٧/٢٠   ــ در تاريخ فوق کليه سهام داران به استثنای يکی از پذيره نويسان به نام آقای رحيمی، مالک ٥/٠٠٠ 

سهم، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و وجوه الزم را به حساب بانکی شرکت واريز نمودند.
٨٨/٨/٣٠   ــ با توجه به شرايط پذيره نويسی، شرکت سهام آقای رحيمی را که به تعهدات خود عمل نکرده بود، 
را به بهای هر سهم ١/١٠٠ ريال فروخته و پس از کسر مبلغ ٥٠٠/٠٠٠ ريال مخارج فروش سهام، مابقی مبلغ را به 

ايشان مسترد نمود.
٨٨/٨/٣٠   ــ اوراق سهام صادر و به سهام داران تحويل داده شد.
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مطلوبست:
١ــ ثبت رويدادهای حسابداری تشکيل شرکت در دفاتر آماری مؤسسان و تنظيم ترازنامه در تاريخ ٨٨/٦/١

٢ــ ثبت رويدادهای حسابداری الزم در دفاتر رسمی شرکت 
٣ــ تنظيم ترازنامه شرکت به تاريخ ٨٨/٨/٣٠

تذکر: در ترازنامه قسمت حقوق صاحبان سهام نشان داده شود.
٦  ــ در تاريخ ٨٧/٢/٥ شرکت سهامی عام کسری با سرمايه ای مرکب از ١٠/٠٠٠ سهم عادی ١/٠٠٠ ريالی و 
٨/٠٠٠ سهم  ٧٪ ممتاز ١/٠٠٠ ريالی می باشد. مؤسسان حداقل قانونی سرمايه را تعهد و وجوه الزم را به صورت نقد 

به حساب بانک شرکت واريز نمودند.
٢/١٨ ــ باقيمانده سهام از طريق پذيره نويسی به ارزش هر سهم عادی ١/٤٠٠ ريال و هر سهم ممتاز ١/٢٠٠ 
ريال به فروش رسيد و پذيره نويسان هم حداقل قانونی را پرداخت نمودند. طبق شرايط فروش سهام کليه پذيره نويسان 

و مؤسسان متعهد گرديدند که باقی مانده وجوه سهام را حداکثر تا مدت سه ماه پرداخت نمايند.
٣/٢٠ــ خانم بشيری يکی از مؤسسان مبلغ ١/٠٠٠/٠٠٠ ريال بابت مخارج تأسيس شرکت را پرداخت نمود.

٣/٣٠ــ با تشکيل مجمع عمومی مؤسس و تصويب اساس نامه و انتخابات اعضای هيئت مديره و مديرعامل و 
معرفی آنان به اداره ثبت شرکت ها، شرکت به طور رسمی تشکيل گرديد.

٤/١٠ــ بدهی شرکت به خانم بشيری پرداخت گرديد.
٤/١٨ــ همگی سهام داران به استثنای يکی از پذيره نويسان به نام آقای رودکی که مالک ٥٪ سهام عادی و ممتاز 

شرکت است، تعهدات خود را به موقع پرداخت نمودند.
٥/٢٠  ــ شرکت پس از ارسال اخطار مجدد و عدم مراجعه آقای رودکی سهام مذکور را از طريق مزايده به ارزش 
هر سهم عادی ١/١٠٠ ريال و هر سهم ممتاز به ارزش اسمی به فروش رسانده و مخارج فروش آن به مبلغ ٥٠/٠٠٠ ريال 

را از آن کسر و مابقی مبلغ به ايشان پرداخت گرديد.
٥/٣٠  ــ شرکت اوراق سهام را صادر و به سهام داران تحويل نمود.

مطلوبست:
١ــ ثبت رويدادهای حسابداری در دفاتر آماری مؤسسان

٢ــ تنظيم قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه مورخ ٨٧/٣/٣٠ 
٣ــ ثبت تشکيل رسمی شرکت و ساير رويدادهای مالی در دفاتر رسمی شرکت

٤ــ تنظيم ترازنامه شرکت به تاريخ ٨٨/٥/٣٠ ( با نمايش قسمت حقوق صاحبان سهام)
دستگاه             يک  تحصيل  جهت  را  خود  ريالی   ١/٠٠٠ عادی  سهم   ٢٠/٠٠٠ تعداد  پارس  سهامی  شرکت  ٧  ــ 

ماشين آالت به بهای تمام شده ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ و استهالک انباشته ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال صادر نمود.
مطلوبست: اين رويداد را با هر يک از مفروضات زير در دفتر روزنامه شرکت ثبت نماييد.

١ــ ارزش بازار هر سهم عادی ١/٢٠٠ ريال ولی ارزش متعارف ماشين آالت در دست نيست.
٢ــ ماشين آالت به ارزش ٢٣/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابی گرديد ولی ارزش روز سهام در دست نيست.

٣ــ ارزش روز هر سهم ١/١٥٠ ريال و ارزش متعارف ماشين آالت ٢٤/٠٠٠/٠٠٠ ريال می باشد.
٤ــ ارزش متعارف ماشين آالت ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال بوده ولی کارشناس آن را ٢٥/٥٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابی 

کرده است.
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فصل ششم

 صورت هاى مالى 
 

 هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:
١ــ انواع صورت هاى مربوط به سود و زيان را شرح دهد.

٢ــ ترازنامه و عناصر مندرج در آن را بيان نمايد.
٣ــ خصوصيات صورت هاى مالى نمونه يک شرکت سهامى عام را بيان نمايد.

 

 صورت هاى مالى در کلئه شرکت ها (بدون توجه به نوع و ماهيت فعاليت آن ها) عبارت اند از: 
ــ صورت سود و زيان 

ــ ترازنامه 
ــ صورت سود و زيان انباشته

در  مى شود  تهيه  ايران  در  حسابدارى  استانداردهاى  آخرين  مطابق  که  مالى  صورت هاى  با  دانش آموزان  بيشتر  آشنايى  براى 
صفحات آخر کتاب، نمونٔه کامل آن را درج کرده ايم. اما از آنجا که اين صورت هاى مالى موضوع درس اين کتاب نيستند، ذيالً کوشش 
خواهد شد به   طور خالصه صورت هاى مالى مورد نياز مؤّسسات کوچک توضيح داده شود. در اين گونه مؤسسات صورت هاى مالى 

عبارت اند از: 

١ــ٦  ــ صورت سود و زيان 
در مؤّسسات بازرگانى، به جاى اصطالح صورت سود و زيان، بعضاً از اصطالح صورت عملکرد و سود و زيان استفاده مى شود. 
بخش عملکرد شامل ارقام مربوط به درآمد فروش، بهاى تمام شدٔه کاالى فروش رفته و سود ناخالص فروش و بخش سود و زيان شامل 

هزينٔه عمليات و سود خالص دوره مالى است. 
در دو حساب (حساب عملکرد و حساب سود  اطالعات مورد نياز، براى تعيين نتايج عمليات در مؤّسسات بازرگانى معموالً 
و زيان) جمع آورى مى شوند. به طور خالصه، محتواى حساب عملکرد در شرکت بازرگانى (بر اساس ادوارى) به شرح صفحه بعد 

نمايش داده شده است.
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حساب خالصه سود و زيان
موجودى کاال ابتداى دوره

برگشت از فروش
تخفيفات نقدى فروش

خريد
هزينه حمل کاالى خريدارى شده 

موجودى کاال پايان دوره
فروش

برگشت از خريد و تخفيفات
تخفيفات نقدى خريد

جمع اقالم چپجمع اقالم راست
مانده ( زيان ناويژه )

هزينه هاى توزيع و فروش
هزينه هاى ادارى و عمومى 

مانده ( سود ناويژه)

مانده (زيان عملياتى)
هزينه هاى مالى

ساير هزينه هاى غير عملياتى

مانده (سود عملياتى)
درآمدهاى غير عملياتى

مانده (سود ويژه)مانده (زيان ويژه)

٢ــ٦  ــ حساب سود و زيان 
گفتنى ست که ماندٔه حساب سود (زيان) پس از کسر ماليات بر درآمد، چنانچه مؤّسسه انفرادى (تک مالکى) باشد به حساب 
غيرسهامى به حساب جارى شرکا و در شرکت هاى سهامى به حساب تقسيم سود و زيان انتقال  سرمايه مالک، در شرکت هاى 

مى يابد.
 مثال نمونه ۱ : اگر سود ويژه شرکت سهامی خاص روناک ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال و ماليات شرکت ۲۵٪ باشد، 

مطلوبست: ثبت اين رويداد مالى در دفتر روزنامه شرکت روناک 
۲/۰۰۰/۰۰۰* ٪۲۵ ۵۰۰/۰۰۰  

دفتر روزنامه شرکت سهامى ...

  بستانکار   بدهکار عطف  شرحتاريخ                              رديف
  ماه  روز

تقسيم سود و زيان۱۲۹۱۲
                ذخيرٔه ماليات بر درآمد

٥ /
٥ /

 
٣ــ٦  ــ ترازنامه

ترازنامه، عبارت است از صورتى که وضعّيت مالى يک مؤّسسه را در يک تاريخ معين نمايش مى دهد. 
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٤ ــ٦  ــ طبقه بندى ترازنامه 
در ترازنامٔه شرکت ها و مؤّسسات دارايى ها، بدهى ها و حقوق صاحبان سهام (سرمايه) در سه گروه جداگانه طبقه بندى و نمايش 
داده مى شود تا افرادى که عالقه مند هستند بتوانند وضعّيت مالى آن شرکت يا مؤّسسه را در يک تاريخ معين، بهتر مشاهده کنند. اقالم 

تشکيل دهنده ترازنامه عبارت اند از: 
طبقه بندى                            نقد،  به  تبديل  قابليت  ترتيب  به  زير،  فرعى  گروه  چهار  در  معموالً  شرکت  هر  دارايى هاى  دارايى ها:  ــ۶  ــ  ١ــ ۴   

می  شوند: 
ــ دارايى جارى

ــ دارايی غير جاری: 
ــ دارايى ثابت مشهود   

ــ دارايى نامشهود   
ــ سرمايه گذاری بلند مدت  

ــ ساير دارايی ها  
 ٢ــ ۴ ــ۶  ــ بدهى ها: بدهى هاى هر شرکت نيز در دو گروه فرعى زير به ترتيب تاريخ سررسيد طبقه بندى مى شوند: 

ــ بدهى جارى
ــ بدهى بلندمدت 

 ٣ــ ۴ ــ۶  ــ حقوق صاحبان سهام: حق مالى صاحبان سرمايه يا دارندگان سهام شرکت، مازاد دارايى هاى يک شرکت بر 
بدهى هاى آن است. حقوق صاحبان سهام در شرکت ها معموالً عبارت اند از: 

ــ سرمايه صاحبان سهام
 ــ اندوخته قانونى 
ــ ساير اندوخته ها 

ــ سودهاى انباشته تقسيم نشده و يا زيان انباشته 
در صفحٔه بعد نمونه اى از  ترازنامٔه ساده، براى اطالع هنرجويان درج گرديده است. 
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شرکت فروزش
ارقام فرضى است     ترازنامه در تاريخ ٢٩ اسفند    * * ١٣         

 
دارايى 

دارايى جارى:  
  ٢١ / موجودى نقد  
١ / سرمايه گذارى کوتاه مدت  
  ١٢٤/ اسناد دريافتنى  
٢٦١/ حساب هاى دريافتنى  
  ٣٥٢/ موجودى هاى کاال  
١٢/ پيش پرداخت هاى هزينه  

/١ ريال  ٥٩/ جمع دارايى جارى   
دارايى ثابت:

١ ريال / زمين  
  ٢٤ / ساختمان 

٢٢ /٨   ١٩/٢ کسر مى شود: استهالک انباشته 
   ٩٤/ اثاثه ادارى 

  ٧٥/٢  ١٨/٨ کسر مى شود: استهالک انباشته 
 ٣٩٦/ جمع دارايى ثابت   

دارايى نامشهود:  
 ٢١/ سرقفلى محل   

ساير دارايى ها:
 ١٦٥/ اسناد دريافتنى بلندمدت   

 ١/٦٤١/ جمع دارايى ها:    
بدهى و حقوق صاحبان سهام 

بدهى جارى:  
١١٥/ اسناد پرداختنى  
  ١٩ /٤ حساب هاى پرداختنى  

  ١٤/١ حقوق پرداختنى  
۵ /۳۳   ١١/ پيش دريافت از مشتريان  

بدهى بلندمدت:  
  ٢٥ / اسناد پرداختنى بلندمدت   
 ٥٨ /٥ جمع بدهى ها   

حقوق صاحبان سهام:  
  ٩ / ٩ سهم عادى يکهزارريالى)    سرمايه (

 ١٢ / اندوخته قانونى 
  ٢ /٥ اندوخته احتياطى 
۲ / سود انباشته 

١٦ /٥   
 ١/ ٦ /٥     
 ١/٦٤١/ جمع بدهى و حقوق صاحبان سهام:  
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شرکت سهامى عام نمونه 
صورت سود و زيان 

براى سال مالى منتهى به ٢٩ اسفندماه ٢ *١٣ 
(تجديد ارائه  شده) سال٢* ١٣   يادداشت   
سال   ۱   *  ١٣    
ميليون ريال ميليون ريال  ميليون ريال     

………  ………   ۲۴ فروش خالص 
کسر مى شود

(………)  (………)   ۲۵ بهاى تمام شده کاالى فروش رفته 
………  ……… سود ناخالص   

کسر مى شود:
( ……… )   ( ……… )  ۲۶ هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى 

………  ۲۷ خالص ساير درآمدها و هزينه هاى عملياتى 
(………)  (………)    
………   ………    

سود عملياتى
اضافه (کسر) مى شود:

( ……… )   ( ……… )  ۲۸ هزينه هاى مالى 
………   ………  ۲۹ خالص ساير درآمدها و هزينه هاى غير  عملياتى 
………  ………    
………  ……… سود ناشى از فعاليت هاى عادى قبل از ماليات   

(………)  (………) ماليات سود فعاليت هاى عادى   
………   ……… سود خالص ناشى از فعاليت هاى عادى   

ــ   ( ……… )  ۳۰ اقالم غير مترقبه 
ــ   ……… کسر مى شود: اثر مالياتى اقالم غير مترقبه  
ــ  ………                                         

………  ……… سود خالص   

گردش حساب سود (زيان) انباشته
………  ……… سود خالص   
………   ……… سود انباشته در ابتداى سال  

( ……… )   ………  ۳۱ تعديالت سنواتى 
………  ……… سود انباشته در ابتداى سال ــ تعديل شده   
………  ……… سود قابل تخصيص   

تخصيص سود:
(……… )   (……… )  ۲۲ اندوخته قانونى 
(……… )   (……… )  ۲۳ ساير اندوخته ها 
(……… )   (………)  ۱۷ سود سهام پيشنهادى 
(………)  (………)    
………  ……… سود انباشته در پايان سال   

يادداشت هاى توضيحى ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۶ تا ۳۳، جزِو الينفک صورت هاى مالى است.
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شرکت سهامى عام نمونه 
ترازنامه

در تاريخ  ٢٩ اسفندماه ٢ *١٣ 

 (تجديد ارائه شده)
۱۳*۱/۱۲/۲۹  

يادداشت بدهى ها و حقوق صاحبان سهام   (تجديد ارائه شده) 
۱۳*۲/۱۲/۲۹

يادداشت  دارايى ها 
۱۳*۲/۱۲/۲۹     ۱ ۳*۱/۱۲/۲۹    
ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال    ميليون ريال    

    
بدهى هاى جارى: دارايى هاى جارى    

………  ………  ۱۳ حساب ها و اسناد پرداختنى تجارى   ………  ………  ۴ موجودى نقد 
………  ………  ۱۴ ساير حساب ها و اسناد پرداختنى   ………  ………  ۵ سرمايه گذارى هاى کوتاه مدت 
………  ………  ۱۵ پيش دريافت ها   ………  ……… حساب ها و اسناد دريافتنى تجارى ۶ 
………  ………  ۱۶ ذخيرٔه ماليات   ………  ………  ۷ ساير حساب ها و اسناد دريافتنى  
………  ………  ۱۷ سود سهام پيشنهادى و پرداختنى   ………  ………  ۸ موجودى مواد و کاال 
………  ………  ۱۸ تسهيالت مالى دريافتى   ………  ………  ۹ سفارش ها و پيش پرداخت ها 
………  ……… جمع بدهى هاى جارى    ………  ……… جمع دارايى هاى جارى  

بدهى هاى غير جارى: دارايى هاى غير جارى:    
………  ………  ۱۹ حساب ها و اسناد پرداختنى بلند مدت   ………  ………  ۱۰ دارايى هاى ثابت مشهود 

دارايی های نامشهود
………  ………  ۱۸ تسهيالت مالى دريافتى بلند مدت   ………  ………  ۱۱ سرمايه گذارى هاى بلند مدت 

    ………  ………  ۱۲ ساير دارايى ها 
………  ………  ۲۰ ذخيره مزاياى پايان خدمت کارکنان      

  ………  ……… جمع بدهى هاى غير جارى       
………  ……… جمع بدهى ها       

حقوق صاحبان سهام    ………  ……… جمع دارايى هاى غير جارى  
………  ……… سرمايه (   * * سهم * * * ريالى تمام پرداخت شده)  ۲۱      
………  ………  ۲۲ اندوخته قانونى      
………  ………  ۲۳ ساير اندوخته ها      
………  ……… ۲ــ۱۰  مازاد تجديد ارزيابى دارايى هاى ثابت      
………  ……… سود انباشته       
………  ……… جمع حقوق صاحبان سهام       
………  ……… جمع بدهى ها و حقوق صاحبان سهام    ………  ……… جمع دارايى ها  

يادداشت هاى توضيحى ۱ تا ۳۷ مندرج در صفحات ۶ تا ۳۳، جزِو الينفک صورت هاى مالى است
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 جدول ويژگی های اساسی واحدهای انتفاعی

مؤسسات انفرادی 
(تجار ــ واحدهای صنفی ــ 

پيشه وران)

شرکت هاى ضمانتى
(تضامنى ـ نسبى ـ مختلط)

شرکت هاى سرمايه
(سهامى ـ با مسئوليت محدود ـ دولتى)

مؤسسات غيرتجارتى
(دفاتر حقوقى ـ مؤسسات حسابرسى)

شرکت هاى تعاونى

مالکيت

شخصيت حقوقى

عمر واحد انتفاعى

مسئـولـيت نسـبـت 
به  پرداخت بدهى هاى 

واحد

ک نفر تعلق دارد.
مؤسسه به ي

ندارد.

عمر مؤسسه در موارد زير خاتمه 
می يابد:

ــ فوت صاحب سرمايه
ــ خاتمه دادن به عمليات مؤسسه

ــ ورشکستگی يا اعسار

اگر مؤسسه قادر به پرداخت 
خــود نـبـاشـد، 

بـدهـی هــای 
بستانکاران می توانند مطالبات 
شخصی 

خود را از اموال 
صاحب سرمايه تأمين کنند.

ک يا بيشتر تعلق دارد.
شرکت به دو شري

دارد.

عمر شرکت در موارد زير خاتمه مى يابد:
ک از شرکاى 

ــ فوت يا مهجوريت هر ي
ضامن

ــ ورشکستگى شرکت
ــ انحالل و تصفيه اختيارى به تراضى 

شرکاى ضامن
ــ ورشکستگى شرکاى ضامن

ــ تبديل شرکت

ک از شرکاى ضامن در تأديه 
مسئوليت هري

ديون شرکت نامحدود است. اگر دارايى 
شرکت براى پرداخت بدهى ها کافى نباشد، 
بستانکاران مى توانند مطالبات خود را از 

اموال شخصى شرکا تأمين کنند.

شرکت به تعدادى سهامدار (بيش از سه نفر) يا 
ک با مسئوليت محدود (بيش از دو 

تعدادى شري
نفر) و يا دولت و مؤسسات دولتى تعلق دارد.

دارد.

فعاليت شرکت مى تواند براى هميشه ادامه يابد و 
مالکيت آن از طريق فروش سهام يا سهم الشرکه 
به ديگران منتقل مى شود. عمر شرکت در موارد 

زير خاتمه مى يابد:
ــ ورشکستگى شرکت

ــ انحالل و تصفيه اختيارى شرکت
ــ در مورد شرکت هاى دولتى به حکم قانون

مسئوليت سهامداران يا شرکا با مسئوليت 
محدود، منحصر به مبلغى است که در شرکت 
سرمايه گذارى کرده اند و بيش از آن نسبت به 

بدهى های شرکت تعهد يا مسئوليتى ندارند.

ک يا چند نفر تعلق دارد.
مؤسسه به ي

دارد.

عمر مؤسسه در موارد زير خاتمه مى يابد:
ــ انحالل اختيارى

ــ انحالل به حکم دادگاه

تشکيل دهندگان نسبت به پرداخت بدهى هاى 
مؤسسه، مسئوليت تضامنى دارند.

حداقل هفت نفر عضو

دارد.

عمر شرکت در موارد 
زير خاتمه مى يابد:

انحالل طبق تصميم 
مجمع فوق العاده

کاهش تعداد اعضا کمتر 
از هفت نفر

اتمام مدت شرکت و 
توقف فعاليت

ک سال ـ 
بيش از ي
ورشکستگى

اعضا نسبت به بدهى 
دولتى مسئوليت تضامنى 

دارند.
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فصل هفتم

آشنايى با شرکت هاى تعاونى
هدف هاى رفتارى: در پايان اين فصل از فراگير انتظار مى رود:

١ــ تعريف شرکت هاى تعاونى و انواع آن را بيان نمايد.
٢ــ نحؤه عضويت در شرکت تعاونى را شرح دهد.

٣ــ خروج يا فوت اعضا را در شرکت تعاونى توضيح دهد.
٤ــ سرمايه در شرکت هاى تعاونى را تعريف نمايد.

٥ ــ مشخصات شرکت هاى تعاونى و موارد انحالل آنها را توضيح دهد.
 

ـ  ٧ــ مقدمه   ١ـ
نظام تعاونى، بر بنياد آرمان هايى استوار است که خصوصياتى به مراتب انسانى و اجتماعى در آن وجود دارد. تعاون يک 
ارتقاِء  توليد،  زندگی،  کار،  شرايط  بهبود  در  دولت  سياست های  با  همگام  می تواند  که  است  اقتصادی  توسعه  برای  مناسب  اهرم 
سطح درآمد و وضعيت اجتماعی مردم مؤثر باشد چنانچه به طور اصولی مورد حمايت قرار گيرد، بار هزينه های دولتی را کاهش 
داده و به تدريج استقرار شرايطی را سبب می شود که طبقات مختلف مردم در مسائل مربوط به خود تصميم گيرنده بوده و متناسب 
با برنامه های دولت امور اقتصادی مربوطه را عهده دار گردند. نظام تعاونی، در ابتدا در ناحيه «روچديل» انگلستان شکل گرفت و 
بعدها گسترش يافت. به طورى که در قانون اساسى جمهورى اسالمى نيز اقتصاد کشور به سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى 
تقسيم شده است. در ايران، قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى در تاريخ ١٣٥٠/٣/١٦ تصويب شد و «وزارت تعاون و امور روستاها» 
نيز به عنوان بانى بخش تعاونى کشور شناخته شد. پس از پيروزى انقالب اسالمى و انحالل وزارت تعاون و امور روستاها و بنا به 
ضرورت هاى اجتماعى مجّددًا در سال ۱۳۷۰ قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى به تصويب مجلس رسيد که به موجب 
ماده ٦٥ همين قانون، به منظور اعمال نظارت دولت در اجراى قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاونى و پشتيبانى از اين بخش، 

وزارت تعاون تشکيل شد.۱ 
 سازمان بين المللى کار (ILO) نيز در سال ١٩٦٦ در تعريف شرکت تعاونى چنين اظهار داشته است: 

سازمانى  شده،  جمع  هم  گرد  مشترک  هدفى  به  وصول  براى  داوطلبانه  که  اشخاصى  از  مرکب  جمعيتى ست  تعاونى،  «شرکت   
اقتصادى که بر اساس دمکراسى اداره مى گردد، تشکيل مى دهند و هر يک از اعضاى آن، به طور منصفانه در تأمين سرمايه الزم سهيم 
مى شوند و نسبت به سهم خود، مسئوليت سود و زيان ناشى از عمليات و کارهايى را که خود به نحو مؤثّر در آن شرکت داشته اند برعهده 

مى گيرند.» 
مطالعه  را  پوررضوان روح  فريده  خانم  شادروان  تأليف  تعاونى  شرکت هاى  حسابدارى  کتاب  مى توانند  عزيز  دانش آموزان  تعاونى،  شرکت هاى  مورد  در  بيشتر  مطالعه  براى  ١ــ 

نمايند.
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در ايران نيز براساس اصل ٤٤ قانون اساسی شرکت تعاونی اين گونه تعريف شده است:
تشکيل  اسالمی  ضوابط  طبق  بر  روستا  و  شهر  در  که  است  توزيع  و  توليد  تعاونی  مؤسسات  و  شرکت ها  شامل  تعاونی  «بخش 

می شود.»

ـ    ٧   ــ مزيت شرکت های تعاونی در اقتصاد اسالمی از ديدگاه شهيد بهشتی  ٢ـ
گرچه همگان از شهيد بهشتی بسيار می دانند اما کمتر کسانی هستند که از ديدگاه های اقتصادی وی آگاهی داشته باشند. 
شهيد بهشتی از جمله مدافعان واقعی تعاون در زمان خويش بود. ايشان بر اين عقيده بودند که بهره گيری از شيوه تعاونی رضايت 
نهايی مردم و خير و صالح جامعه را به همراه دارد چرا که تعاون شيوه ای ارزشی است و کارگزاران و بلند پايگان نظام در راستای 
حصول به عدالت اجتماعی می بايد آن را به کار ببندند. شهيد بزرگوار در يکی از سخنرانی هايش در مورد اهميت شيوه تعاونی در 

اقتصاد اسالمی می گويد:
«مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسالمی ما مورد توجه قرار گرفته در حقيقت بر همان پايه هايی استوار است 
که امروز در جوامع مختلف در رابطه با اختصار تعاونی گفته می شود. يعنی در نظام اسالمی لزومی ندارد به آن چيزی بيافزاييم» ايشان 
می گويند مسئله اول در اقتصاد آزاد براساس رقابت است هر پيشه وری هر کارخانه داری، هر مزرعه داری می کوشد تا با ديگران رقابت 
کند. در اين ميان شيؤه تعاونی اين افراد را در بخش توليد وارد يک مجموعه می کند و از آنها می خواهد تا با تعاون با يکديگر، وضعيت 

توليد را بهتر کنند، يعنی همان هايی که تا قبل از تشکيل شرکت تعاونی رقيب هم بودند، حاال همکار يکديگر شده اند.
بنابراين می بينيم که در اسالم هم به اداره شرکت ها به شيوه تعاونی تأکيد شده است.

ـ    ٧   ــ تعريف شرکت تعاونى  ٣ـ
به موجب مادٔه (١٩٠) قانون تجارت، شرکت تعاونى توليد، شرکتى ست که بين عده اى از ارباب حرف تشکيل مى شود و شرکا 
مشاغل خود را براى توليد و فروش اشيا يا اجناس به کار مى برند و همين قانون دربارٔه شرکت تعاونى مصرف اظهار مى دارد: «شرکت 

تعاونى مصرف، شرکتى ست که براى مقاصد زير تشکيل مى شود:»
١ــ فروش اجناس الزمه براى مصارف زندگانى اعم از اين که اجناس مذکور را شرکا ايجاد کرده يا خريده باشند. 

٢ــ تقسيم نفع و ضرر بين شرکا به نسبت خريد هر يک از آنها
اما مادٔه (٢) قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى مصرف ١٣٥٠/٣/١٦ اعالم داشته است: «شرکت تعاونى، شرکتى ست از اشخاص 
حقيقى يا حقوقى که به منظور رفع نيازمندى هاى مشترک و بهبود وضع اقتصادى و اجتماعى اعضا از طريق خوديارى و کمک متقابل 

و همکارى آنان موافق اصولى که در اين قانون مطرح است، تشکيل مى شود.» 
از طرف ديگر به موجب ماده (٢) قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران مصوب ١٣٧٠ «شرکت هايى که با رعايت 

مقررات اين قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاونى شناخته مى شوند.» 
مادٔه اول قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران که به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيد، اهداف بخش تعاونى 

سيستم اقتصادى ايران و شرکت هاى تعاونى را به شرح زير معرفى مى کند: 
 ١ــ ايجاد و تأمين شرايط و امکانات کار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل. 

٢ــ قرار دادن وسايل کار در اختيار کسانى که قادر به کارند ولى وسايل کار ندارند.
٣ــ پيش گيرى از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص به منظوِر تحقق عدالت اجتماعى. 
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٤ــ جلوگيرى از کارفرماى مطلق شدن دولت. 
٥  ــ قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروى کار و تشويق بهره بردارى مستقيم از حاصل کار خود. 

٦  ــ پيش گيرى از انحصار، احتکار، تورم، اضرار به غير. 
٧ــ توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومى بين همه مردم. 

ـ  ۷   ــ ارزش ها و اصول تعاون ٤ـ
١ــ٤ــ٧ــ  ارزش ها در تعاونی: ساختار شرکت های تعاونی بر ارزش هايی چون خودباوری، دموکراسی، برابری، عدالت 
و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزش های اخالقی نظير صداقت، آزادانديشی، مسئوليت پذيری و احترام رأی پايبند 

می باشند.
٢ــ٤ــ٧ــ  اصول تعاون: اصول تعاون رهنمودهايی است که طبق آن تعاونی ها تحقق ارزش ها را عملی می سازند که براساس 

بازنگری اتحاديه بين المللی تعاون (١٩٩٥) به قرار ذيل است:
اصل يک ــ عضويت اختياری و آزاد: تعاونی ها سازمان هايی، اختياری هستند و عضويت در آنها برای تمام افرادی که 
بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئوليت های ناشی از عضويت را بپذيرند بدون تبعيضات جنسيتی، اجتماعی، نژادی، سياسی 

يا مذهبی آزاد است.
هستند و توسط اعضای خود که  دموکراتيک  سازمان هايی،  تعاونی ها  اعضا:  توسط  دموکراتيک  کنترل  اصل ٢ــ 
فعاالنه در سياست گذاری و اتخاذ تصميمات مشارکت می کنند، کنترل می شوند. مردان و زنانی که به عنوان نماينده منتخب خدمت 
می کنند در مقابل اعضا مسئول هستند، اعضا از حق رأی مساوی برخوردارند که هر عضو يک رأی صرف نظر از ميزان سهام 

سرمايه دارد.
اصل ٣ــ مشارکت اقتصادی اعضا: اعضا به طور منصفانه و با کنترل دموکراتيک سرمايه تعاونی خود را تأمين می کنند آنها 
معموالً متناسب با سرمايه پرداخت شده خود که يکی از شرايط عضويت می باشد سود محدودی در صورت وجود دريافت می دارند. 
تخصيص  طريق  از  حتی المقدور  خود  تعاونی  توسعه  می دهند.  اختصاص  زير  مقاصد  از  هريک  تأمين  برای  را  درآمد  مازاد  اعضا 
ذخايری که حداقل قسمتی از آن غيرقابل تقسيم می باشد برخورداری اعضا به نسبت معامالت هريک از آنها با تعاونی و حمايت از ساير 

فعاليت هايی که به تصويب اعضا رسيده است.
اصل ٤ــ خودگردانی و عدم وابستگی: تعاونی ها سازمان هايی، خودگردان و خود بار هستند که توسط اعضا کنترل می شوند 
اگر آنها با ساير سازمان ها از جمله دستگاه های دولتی موافقت نامه ای امضا کنند يا از منابع ديگر سرمايه تأمين نمايند اين کار را آزاد و 

به شرطی انجام می دهند که متضمن کنترل دموکراتيک توسط اعضا و حافظ خودگردانی تعاونی باشد.
اصل ٥ ــ آموزش، کارورزی و اطالع رسانی: تعاونی ها برای اعضا نمايندگان منتخب، مديران و کارکنان خود آموزش 
و کارورزی فراهم می آورند به طوری که آنها بتوانند به نحو مؤثر به پيشرفت تعاونی خود کمک نمايند. آنها عموم مردم بخصوص افراد 

جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهيت و فوايد تعاونی ترغيب می کنند.
اصل ٦ ــ همکاری بين تعاونی ها: تعاونی ها از طريق همکاری با يکديگر در سازمان های محلی، ملی، منطقه و بين المللی به 

اعضای خود به مؤثرترين طريق خدمت کرده و نهضت تعاونی را تقويت می کنند.
اصل ٧ــ توجه به جامعه: تعاونی ها با تصويب سياست ها توسط اعضا برای توسعه پايدار جوامع خود فعاليت می کنند.



١٣٤

ـ  ۷   ــ نمودار نحوه تشکيل شرکت های تعاونی  ٥ ـ

تهيه طرح پيشنهادی

تشکيل مجمع مؤسسين

جلسه هيئت مؤسس

ارائه مدارک به 
اداره کل تعاون

صدور موافقت

برگزاری اولين مجمع عمومی

ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها

صدور آگهی تأسيس و ثبت تعاونی

صدور پروانه تأسيس شرکت تعاونی

فهرست مشخصات اعضا 
رسيد پرداخت وجه 

آگهی دعوت اولين مجمع عمومی عادی
اسامی حاضرين در اولين مجمع عمومی عادی 

صورت جلسه اولين مجمع عمومی عادی
اساسنامه مصوب اولين مجمع عمومی عادی 

صورت جلسه هيئت مديران

صدور آگهی دعوت مجمع عمومی 
افتتاح حساب و واريز سهام

استعالم نام از اداره ثبت 
دعوت از نماينده اداره کل تعاون

ــ مدارک هيئت مؤسس 
ــ مجوز فعاليت  
ــ ليست اعضا

انتخاب اعضای هيئت مديره (مؤسس)

تصويب طرح پيشنهادی انتخاب هيئت مؤسس

اخذ مجوز فعاليت در صورت نياز

ـ  ۷   ــ انواع شرکت هاى تعاونى  ٦ ـ
در کشور ما ايران اگرچه ثبت قانونی شرکت های تعاونی از سال ١٣١٤ آغاز گرديده از سال ١٣٧١ با شروع به کار رسمی 
وزارت تعاون اين بخش مورد توجه قرار گرفت، براساس آمار رسمی منتشره تعاونی ها ٢٠٪ از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص 
داده اند و بيشتر از ٣ ميليارد نفر از جمعيت جهان و ١٥ ميليون نفر از جمعيت ٧٤ ميليونی ايران نيازهای خود را از طريق تعاونی تأمين 

می نمايند.



١٣٥

در فصل پنجم قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى ايران، به دو نوع شرکت تعاونى اشاره مى شود: 
الف) تعاونى هاى توليد 
ب) تعاونى هاى توزيع 

ـ    ۷   ــ تعاونى هاى توليد: تعاونى هاى توليد، شامل تعاونى هايى ست که در امور مربوط به کشاورزى، دامدارى، دامپرورى،   ١ــ٦ ـ
پرورش و صيد ماهى، شيالت، صنعت، معدن، عمران شهرى و روستايى و عشايرى و نظاير اين ها فعاليت مى نمايند. تعاونى هاى توليد 
در کلئه اولويت ها و حمايت هاى مربوط به تعاونى ها حق تقدم دارند. در تعاونى هاى توليد، عضو بايد در تعاونى، به کار اشتغال داشته 

باشد. 
 ٢ــ٦ ــ۷   ــ تعاونى هاى توزيع: تعاونى هاى توزيع عبارت اند از تعاونى هايى که نياز مشاغل توليدى و يا مصرف کنندگان عضو 

خود را در چهارچوب مصالح عمومى و به منظور کاهش هزينه ها و قيمت ها تأمين مى نمايند. 
تعاونى هاى توزيع مربوط به تأمين کاال و مسکن و ساير نيازمندى هاى روستاييان و عشاير و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن 

سهميه کاال و حمايت هاى دولتى و بانکى و ساير حمايت هاى مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند. 
قانون  در  تعاونى،  نوع  دو  اين  از  غير  باشد.  داشته  اشتغال  کار  به  تعاونى  در  عضو  که  نيست  احتياجى  توزيع،  تعاونى هاى  در 
فعاليت هاى  از  ترکيبى  که  است  تعاونى هايى  منظور،  که  مى رسد  نظر  به  و  است  شده  اشاره  نيز  منظوره  چند  تعاونى هاى  به  فوق الذکر، 
توليدى و توزيعى دارند. مثالً شرکت تعاونى که با هدف عمران روستاى خاص و تهيه آذوقه براى ساکنان همان روستا ايجاد شده است. 
در چنين شرکتى که عضويت آن براى همه ساکنان روستا آزاد است، داشتن عضو غير شاغل مجاز است اما هيئت مديره و مديرعامل 

بايد از ميان اعضاى شاغل انتخاب شوند. 

٧ــ٧    ــ عضويت در تعاونى 
عضويت در تعاونى، مخصوص اشخاص حقيقى است و اعضا بايد حايز شرايط زير باشند: 

١ــ تابعيت جمهورى اسالمى ايران 
٢ــ عدم ممنوعيت قانونى و حجر و ورشکستگى به تقصير 

٣ــ عدم سابقه ارتشا، اختالس و کالهبردارى 
٤ــ درخواست کتبى عضويت و تعهد رعايت مقررات اساس نامٔه تعاونى 

٥  ــ عدم عضويت در تعاونى مشابه 
و  قوانين  حدود  در  که  مسئوليت هايى  و  وظايف  به  مکلف اند  و  دارند  نظارت  حق  اساس نامه  طبق  تعاونى،  امور  کلئه  در  اعضا 

مقررات تعهد کرده اند عمل کنند. 
مسئوليت هاى مالى اعضا در شرکت هاى تعاونى محدود به ميزان سهم آنان است مگر آن که در اساس نامه ترتيب ديگرى شرط شده 

باشد. 
خروج عضو از تعاونى اختيارى ست و نمى توان آن را منع کرد. 

اعضاى متخصص تعاونى هاى توليد، حداقل شش ماه قبل از استعفا بايد مراتب را کتباً به اطالع تعاونى برسانند و در صورتى 
که خروج عضو موجب وارد آمدن ضررى به تعاونى باشد، وى ملزم به جبران آن خواهد بود. 



١٣٦

ـ  ۷   ــ اخراج از عضويت  ٨ ـ
در موارد زير، عضو از شرکت تعاونى اخراج مى شود: 

١ــ از دست دادن هر يک از شرايط عضويت 
٢ــ عدم رعايت مقررات اساس نامه و ساير تعهدات قانونى پس از دو اخطار کتبى از سوى هيئت مديره به فاصلٔه ١٥ روز و گذشتن 

١٥ روز از تاريخ اخطار دوم با تصويب مجمع عمومى فوق العاده. 
٣ــ ارتکاب اعمالى که موجب وارد آمدن زيان مادى به تعاونى شود و وى نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا اعمالى 

که به حيثّيت و اعتبار تعاونى لطمه وارد کند يا اقدام به عملى که با تعاونى رقابتى ناسالم به وجود آورد. 
تشخيص موارد فوق، بنا به پيشنهاد هر يک از مديران و تصويب مجمع عمومى خواهد بود. 

 
ـ  ۷ــ فوت اعضاى تعاونى  ٩ـ

در صورت فوت عضو، ورثه وى که واجد شرايط و ملتزم به رعايت مقررات تعاونى باشد، عضو تعاونى شناخته مى شود و در 
صورت تعدد وراث، آن ها بايد مابه التفاوت افزايش سهم ناشى از تعّدد خود را به تعاونى بپردازند. اما اگر کتباً اعالم نمايند که مايل به 

ادامه عضويت در تعاونى نيستند و يا هيچ کدام واجد شرايط نباشند، عضويت لغو مى گردد. 
اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاونى باشد، يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاونى و با توافق ساير وراث، عضو تعاونى شناخته 
مى شوند. مطابق اين قانون، در صورت لغو عضويت به سبب فوت، استعفا، انحالل يا اخراج، طبق اساس نامه و قرارداد منعقده، سهم 
و کليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقويم و به ديون تعاونى تبديل مى شود که پس از کسر ديون وى به تعاونى، به او يا ورثه اش 

پرداخت خواهد شد. 
در صورتى که ورثه، تقاضا نمايد که سهم عضو متوفّى از عين اموال تعاونى پرداخت شود و تراضى يا مصالحه ممکن نباشد چنانچه 

عين قابل واگذارى باشد و موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاى تعاونى نگردد آن قسمت از مطالبات، تسليم ورثه مى گردد. 
 

ـ  ۷   ــ سرمايه تعاونى ها  ١٠ـ
سرمائه تعاونى، اموال و دارايى هايى است که براى تأسيس تعاونى يا افزايش سرمائه قبلى در اختيار آن قرار مى گيرد. 

طبق قانون بخش تعاون، هر تعاونى وقتى ثبت و تشکيل مى شود که حداقل يک سوم سرمائه آن تأديه و مواردى که به صورت 
نقدى و جنسى باشد تقويم و تسليم شده باشد.

اعضاى تعاونى مکلف اند مبلغ پرداخت نشدٔه سهم خود را ظرف مدت مقّرر در اساس نامه تأديه نمايند. 
سهم اعضا در تأمين سرمايه شرکت هاى تعاونى مساوى است مگر آن که مجمع عمومى تصويب نمايد که اعضا سهم بيشترى تأديه 
نمايند که در اين صورت، حداقل و حداکثر سهم بايد در حدودى باشد که وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاى تعاونى ها تعيين 

مى نمايد.توضيح اين که سرمائه هر يک از اعضاى تعاونى نبايد بيش از  ۷ـــ ۱  کل سرمايه شرکت باشد.   
ممکن است در ابتداى تأسيس، اعضاى شرکت تعاونى قادر نباشند کليه سرمايه شرکت را تأمين کنند. در چنين حالتى، طبق 
قانون حداقل ٥١٪ سرمايه بايد به وسيلٔه اعضا تأمين شود و در اختيار شرکت تعاونى قرار گيرد و بقيه را ادارات و شرکت هاى دولتى 
و وابسته به دولت مى توانند از راه وام بدون بهره يا استفاده از تسهيالت مالى ديگر، از قبيل مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تمليک 
و …، به عنوان کمک در تأمين يا افزايش سرمايه در اختيار تعاونى قرار دهند بدون آن که خود عضو آن باشند. در چنين مواردى، در 



١٣٧

ظرف مدتى که با موافقت طرفين در ضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد، سهم سرمايه گذارى دولت به تدريج بازپرداخت و صددرصد 
سرمايه به تعاونى تعلق خواهد گرفت. 

ـ   ۷   ــ ويژگى هاى شرکت هاى تعاونى  ١١ـ
با بررسى مواد قانون تجارت، قانون تشکيل شرکت هاى تعاونى و قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى، ويژگى هاى  

شرکت هاى تعاونى به شرح زير مى باشد: 
١ــ تعداد اعضاى شرکت هاى تعاونى حداقل هفت نفر است. 

شرکت  سرمايه  از  که  سهمى ست  ميزان  به  محدود  عضو  هر  مسئوليت  و  نام  با  آن  سهام  و  نامحدود  تعاونى  شرکت  سرمايه  ٢ــ 
خريدارى و يا تعهد نموده است. 

٣ــ انتقال سهام شرکت تعاونى به غيرعضو شرکت، مجاز نيست. 
۴ــ هر عضو؛ صرفنظر از مالکيت، هر تعداد سهم، فقط داراى يک رأى مى باشد.

ـ  ۷    ــ انحالل شرکت تعاونى  ١٢ـ
 شرکت ها و اتحاديه هاى تعاونى در موارد زير منحل مى شوند: 

١ــ تصميم مجمع عمومى فوق العاده 
٢ــ کاهش تعداد اعضا از حّد نصاب مقرر، در صورتى که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضا به حّد نصاب مقرر نرسيده باشد. 

٣ــ انقضاى مدت تعيين شده در اساس نامه، مشروط بر اين که مجمع عمومى مدت را تمديد نکرده باشد. 
٤ــ توقف فعاليت بيش از يک سال بدون عذر موجه 

٥  ــ عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از ٣ بار اخطار کتبى در سال از سوى وزارت تعاون 
٦  ــ ورشکستگى 

در صورتى که هر تعاونى منحل گردد، قبل از انحالل بايد به تعهداتى که در برابر اخذ سرمايه و اموال و امتيازات از منابع عمومى 
و دولتى و بانک ها و شهردارى سپرده است عمل نمايد. مسئوليت اعضاى هر تعاونى در اين مورد تضامنى است. براى تصفئه امور 

شرکت، سه نفر به عنوان مدير تصفيه انتخاب خواهند شد که نسبت به امر تصفيه اقدام نمايند.  



١٣٨

فصل هشتم

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

١ــ ثبت هاى مربوط به تشکيل شرکت را انجام دهد.
٢ــ روش هاى افزايش سرمايه در شرکت هاى تعاونى را شرح دهد.

٣ــ حسابدارى انواع افزايش سرمايه در شرکت تعاونى را انجام دهد.
٤ــ کاهش سرمايه در شرکت هاى تعاونى و انواع آن را بيان نمايد.

٥ــ تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى را شرح دهد.
٦ ــ حسابدارى تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى را انجام دهد.

 اغلب، در همه شرکت ها قبل از تأسيس، هماهنگى هاى اّوليه بين مؤسسان به وجود مى آيد، به طورى که مشخصات کلى شرکت 
شامل سرمايه، نحؤه واريز و بهاى سهم و مسئوليت افراد مشخص مى گردد. همين مراحل در شرکت تعاونى نيز طى مى شود. از اين رو، 
در آغاز و قبل از تأسيس، يک حساب جارى به نام «شرکت در شرف تأسيس» نزد يکى از بانک هاى کشور افتتاح مى شود و اعضاى 
شرکت، حداقل  ۳ـــ ۱  بهاى سهام مورد نظر خود را به آن حساب واريز و رسيد بانکى مربوط را به هيئت مؤسس تحويل مى دهند و کليه 
عمليات در دفاتر آماری مؤسسان ثبت می گردد. با ثبت شرکت  و تهيه دفاتر رسمى ،«حساب شرکت در شرف تأسيس» به حساب بانک 

شرکت تعاونى منتقل و عمليات در دفاتر قانونى منعکس مى گردد.

 ١ــ ٨    ــ تشکيل شرکت 
مثال نمونه ١: شرکت تعاونى حسابداران، در تاريخ ٢/١/* * ١٣ با سرمائه اّوليه ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال با مشارکت ٣/٠٠٠ نفر 
۱  سرمايه 

حسابدار تشکيل شده است. بهاى هر سهم ١٠٠٠ ريال است و هر يک از اعضا داراى ده سهم مى باشند. هر يک از اعضا  ۳ـــ 
را نقدًا پرداخت و مابقى در تعهد آنان است. در تاريخ ٤/١/ * * ١٣ اعضا، کلئه سرمايه تعهد شدٔه خود را پرداخت کرده اند. 

مطلوبست: ثبت عمليات فوق در دفتر روزنامه شرکت. 



دفتر روزنامه تعاونی حسابداران حل: 

  رديف
تاريخ         

  بستانکار   بدهکار عطف شرح
  ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک۱۱۲
تعهد اعضا

سرمايه
۱  سرمايه به طور نقدى 

 
ـــ
تأسيس شرکت و واريز  ۳

 ۱ / /
۲ / /

۳ / /
موجودی نقد ــ بانک۲۱۴

تعهد اعضا
واريز مابقى وجوه سرمايه توسط سهامداران

۲ / /
۲ / /

مثال  نمونه ٢:  شرکت تعاونى دانش آموزان،  در تاريخ ٣/١/ ** ١٣ با عضويت ١٢/٠٠٠ دانش آموز و سرمايه ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ريال 
۱  سرمايه را نقدًا پرداخت نموده اند و مابقى در تعهد آنان است. عمليات زير در خردادماه در شرکت روى 

تأسيس شد. سهامداران  ۳ـــ 
داده است. 

٣/٤/** ١٣ ــ پرداخت هزينه هاى تأسيس از سوى آقاى فرهادى يکى از اعضاى تعاونى به مبلغ ٥۰۰/٠٠٠ ريال
 ٣/٧/** ١٣ ــ پرداخت طلب آقاى فرهادى 

٣/١١/** ١٣ ــ سه نفر از اعضا به شرکت مراجعه کرده و تقاضاى عضويت خود را پس گرفته اند و با ارائه سهام خود به شرکت 
(سه سهم) مبلغ پرداختى خود را دريافت نموده اند. 

مطلوبست: ثبت عمليات مذکور در دفتر روزنامه شرکت
  دفتر روزنامه تعاونی دانش آموزان 

  رديف
تاريخ 

ماه  روز  بستانکار   بدهکار عطف شرح
موجودی نقد ــ بانک۱۱۳

تعهد اعضا
سرمايه

۱  نقدى 
 

ـــ
تأسيس شرکت با پرداخت   ۳

 ۴/ /
۸/ /

۱۲/ /

هزينه هاى تأسيس۲۴۳
حساب هاى پرداختنى(فرهادی)

بابت ثبت شرکت

۵ /
۵ /

حساب هاى پرداختنى(فرهادی)۳۷۳
                 موجودی نقد ــ بانک

پرداخت هزينه هاى تأسيس

۵ /
۵ /

سرمايه۴۱۱۳
موجودی نقد ــ بانک

تعهد اعضا
انصراف سه نفر از داوطلبان عضويت در تعاونى

       ۳/
۱/
۲/
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ـ   ٨   ــ افزايش سرمايۀ شرکت هاى تعاونى  ٢ـ
شرکت  جديد،  اعضاى  قبول  با  و  است  متغّير  و  نامحدود  سرمايه  اعضا،  ورود  محدوديت  عدم  به علت  تعاونى،  شرکت هاى  در 

مى تواند سهام جديد صادر نمايد. افزايش سرمايه در اين گونه شرکت ها به شکل هاى زير امکان پذير مى باشد: 
١ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد به ارزش اسمی

٢ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش ارزش اسمى سهام 
۳ ــ صدور سهام جديد جهت افزايش سرمايه با تجديد ارزيابى شرکت (به ارزش روز)

۴ ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سنوات قبل و حساب هاى اندوخته 
ـ     ٨    ــ افزايش سرمايه از طريق صدور سهام جديد: با ورود اعضاى جديد، سرمايه شرکت تغيير مى کند. از اين رو،  ١ــ٢ـ
شرکت طبق اساس نامٔه خود و اجراى تشريفات قانونى و دعوت مجمع عمومى فوق العاده، نسبت به افزايش سرمايه اقدام خواهد کرد و 

براى اعضاى جديد، سهام جديد مطابق سهام قبلى صادر خواهد نمود. 
مثال نمونه ٣: شرکت تعاونى دانش آموزان، در تاريخ ٢/١/** ١٣ با سرمائه اوليه ده ميليون ريال منقسم به ده هزار سهم يک  هزار 
ريالى به ثبت رسيده است. سرمايه شرکت پس از اجراى تشريفات قانونى و بر اساس تصميمات مجمع عمومى به مبلغ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ 

ريال منقسم به ١٥/٠٠٠ سهم با نام يک  هزارريالى افزايش يافته است.
مطلوبست: ثبت حسابدارى اين افزايش سرمايه. (در صورتى که کل افزايش سرمايه نقدًا تأمين شده باشد.)

دفتر روزنامه شرکت تعاونی دانش آموزان

  رديف
تاريخ 

  بستانکار   بدهکار عطف شرح
  ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
سرمايه

/۵ سهم ثبت افزايش سرمايه از طريق صدور 
جديد يک هزار ريالى 

۵/ /
۵/ /

ـ    ۸   ــ افزايش سرمايه از طريق افزايش ارزش اسمى سهام: در برخى مواقع، سهامداران شرکت به منظور افزايش  ٢ــ٢ـ
سرمايه تصميم مى گيرند، ارزش اسمى سهام را افزايش دهند و به اين طريق با آوردٔه نقدى، منابع مالى شرکت را افزايش دهند. 

هزار  شش  به  منقسم  ريال   ٦/٠٠٠/٠٠٠ اوليه  سرمائه  با   ٢/١/** ١٣ تاريخ  در  همکاران،  تعاونى  شرکت   :٤ نمونه  مثال 
سهم يک هزار ريالى از سوى دو هزار نفر از اعضا تشکيل و در حال حاضر کل سرمايه شرکت نقدًا پرداخت شده است. مجمع 
عمومى فوق العاده شرکت، تصميم گرفته است که به منظور توسعه عمليات شرکت و تأمين وجوه نقد، سرمايه شرکت را از طريق 
افزايش بهاى هر سهم به ٢/٠٠٠ ريال، افزايش دهد. اگر کلئه اعضا، در مهلت مقرر نسبت به واريز حق السهم خود اقدام نموده 

باشند مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط 
 ١/٠٠٠  ١/٠٠٠  ٢/٠٠٠ اضافه ارزش هر سهم 
  ٦/٠٠٠/٠٠٠  ٦/٠٠٠ *  ١/٠٠٠ کل افزايش سرمايه 
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دفتر روزنامه شرکت تعاونی همکاران

 شرحتاريخ   رديف
 

بستانکار بدهکارعطف
ماه روز

موجودی نقد ــ بانک
سرمايه

واريز اعضا بابت مابه التفاوت ارزش اسمى سهام جديد

۶/ /
۶/ /

ـ   ۸    ــ صدور سهام جديد جهت افزايش سرمايه با تجديد ارزيابى شرکت (به ارزش روز): شرکت هاى موفق،  ٣ــ٢ـ
مى شوند.  آن ها  سهام  خريد  به  عالقه مند  نيز  اشخاص  ساير  که  به طورى  مى گيرند  قرار  مردم  توجه  مورد  خود به خود  تشکيل،  از  پس 
بديهى است زمانى که اعضاى جديدى بخواهند وارد شرکت شوند بايد بابت خريد هر سهم، مبلغى بيش از مبلغ قديم پرداخت نمايند. اين 
مبلغ همانطورى که قبالً توضيح داده شد همان سرقفلى ست اّما از آنجا که در شرکت هاى تعاونى، حساب سرقفلى وجود ندارد افزايش 
سرمايه اى که از محل تجديد ارزيابى دارايى هاى خالص شرکت صورت مى گيرد در حسابى به نام «تجديد ارزيابى» منعکس مى شود که 

اين حساب متعلق به «اعضاى تعاونى و غيرقابل تقسيم» مى باشد. 
الزم به ذکر است  که در فروش يا واگذاری سهام جديد در شرکت تعاونی براساس ارزش روز می بايستی که ارزش روز هر سهم 

به صورت زير محاسبه گردد:
   بدهی های تجديد ارزيابی شده  دارايی های تجديد ارزيابی شده                                    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارزش روز هر سهم
     تعداد کل سهام موجود                                                             

تذکر اين نکته ضروری است که منظور از تعداد کل سهام موجود اين است که اگر تعدادی از اعضا از عضويت در 
شرکت تعاونی انصراف داده و سهام خود را به شرکت باز پس داده باشند، تعداد اين گونه سهام را از کل سهام شرکت کسر 

نماييم.
مثال نمونه ٥: سرمائه شرکت تعاونى روناک، ٩ ميليون ريال منقسم به ٩ هزار سهم يک هزار ريالى ست. اين شرکت در سال 
جارى، ٣٠٠ سهم به ارزش روز به اعضاى جديد واگذار نموده است. در صورتى که ارزيابى روز دارايى ها و بدهى هاى شرکت به ترتيب 
٩٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و ٦٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد. مطلوبست:اوالً تعيين ارزش روز هر سهم. ثانياً ثبت حسابدارى مربوط در دفتر 

روزنامه 

 ٢٧/٠٠٠/٠٠٠  ٦٨/٠٠٠/٠٠٠   ٩٥/٠٠٠/٠٠٠  اضافه ارزش دارايى هاى خالص 
 ٣/٠٠٠  ٩/٠٠٠ ÷ ٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
 ٩٠٠/٠٠٠  ٣٠٠ *  ٣/٠٠٠ ارزش روز سهام جديد 
 ٣٠٠  * ۱/   ٣٠٠/٠٠٠ ارزش اسمى سهام جديد 
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دفتر روزنامه شرکت تعاونی روناک

  بستانکار   بدهکار عطفشرح تاريخ   رديف
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تجديد ارزيابى

سرمايه
۳ سهم به ارزش روز بابت فروش 

۹ /
۶ /
۳ /

ـ   ۸    ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده و حساب هاى اندوخته:  ممکن است به هر دليلى، بر اساس تصميم  ٤ــ٢ـ
ارکان صالحيت دار شرکت تعاونى، مقرر گردد که مانده يا بخشى از حساب اندوخته ها (قانونى يا احتياطى) بابت افزايش سرمايه در نظر 
۱  اندوخته قانونى تحت شرايطى قابل انتقال به حساب سرمايه مى باشد اّما 

گرفته شود. گفتنى ست که در شرکت هاى تعاونى حداکثر  ۲ـــ 
در مورد اندوختٔه احتياطى يا عمومى، محدوديتى وجود ندارد. 

٢/٥ سهم دو هزار ريالى با نام، که کل سرمايه  مثال نمونه ٦: شرکت تعاونى پديده، با سرمائه اوليه ٥ ميليون ريال منقسم به 
پرداخت شده، تأسيس شده است. مانده حساب هاى اندوخته قانونى و اندوختٔه عمومى شرکت در ٨٠/٢/٣١ به ترتيب معادل ٨/٠٠٠/٠٠٠ 
و ١١/٠٠٠/٠٠٠ ريال مى باشد. طبق تصميم مجمع عمومى فوق العاده شرکت مذکور، مقرر گرديده است افزايش سرمايه اى معادل ١٥ 
۱  اندوختٔه قانونى و کل اندوختٔه احتياطى صورت گيرد. گفتنى ست که قيمت اسمى و قيمت روز سهام يکسان 

ميليون ريال از محل  ۲ـــ 
است. مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط و محاسبٔه تعداد سهام جديد هر عضو.

دفتر روزنامه شرکت تعاونی پديده

  بستانکار   بدهکار عطف شرحتاريخ   رديف
     ماه  روز

اندوخته قانونى۱۳۱۳
اندوخته عمومى

سرمايه
۱  اندوخته قانونى و 

 
ـــ
افزايش سرمايه از محل  ۲

اندوخته عمومى

 ۴/ /
۱۱/ /

۱۵/ /

 ٧/٥٠٠  ٢/٠٠٠÷ ١٥/٠٠٠/٠٠٠ سهم جديد 
 ٢/٥÷ ٧/٥٠٠   ٣ سهم هر يک از اعضا 

با اين افزايش سرمايه هر يک از اعضا به نسبت هر يک سهم قديم، سه سهم جديد به دست مى آورند. 
بسيارى اوقات مشاهده مى شود که شرکت ها به منظور تأمين مالى و نيازهاى ضرورى، از تقسيم سود خوددارى مى نمايند تا بعدها 



١٤٣

در شرايط مناسبى بر اساس تصميم ارکان صالحيت دار شرکت، آن را به حساب افزايش سرمايه سهامداران منظور نمايند. در واقع با 
اين عمل از يک طرف از کاهش نقدينگى شرکت جلوگيرى مى شود (چون سود تقسيم نمى شود و وجه آن در شرکت باقى مى ماند) و از 

طرف ديگر، با تبديل آن به افزايش سرمايه، بدون اين که سهامداران وجه ديگرى به شرکت آورند سرمائه آن ها افزايش مى يابد. 
/٦ ريالى تأسيس  مثال نمونه ٧: شرکت تعاونى پسته کاران، با سرمائه اوليه ٣٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال منقسم به ٥/٠٠٠ سهم با نام 

شده است. مانده حساب هاى اندوخته و سود تقسيم نشده شرکت عبارت اند از: 
١٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ــ اندوخته قانونى 
٢٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال  ــ اندوخته احتياطى 
٢٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال         ــ سود تقسيم نشده 

٦٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال   

 سهامداران شرکت تصميم دارند سرمائه شرکت را معادل ٦٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال از محل اندوخته ها و سود تقسيم نشده افزايش 
دهند. چنانچه تشريفات قانونى اين عمل صورت گرفته باشد مطلوبست: اوالً، ثبت حسابدارى مربوط، در ثانى، تعيين سهم هر يک از 

اعضا در اين افزايش سرمايه. 
۱  اندوخته قانونى قابل انتقال به حساب سرمايه نيست.

حل: همان طورى که مى دانيد بيش از  ۲ـــ 
 (١٦/٠٠٠/٠٠٠  * ۱

  ٦٠/٠٠٠/٠٠٠  ٢٧/٠٠٠/٠٠٠  ٢٥/٠٠٠/٠٠٠  (  ۲ـــ 
 ١٠/٠٠٠  ٦/٠٠٠ ÷ ٦٠/٠٠٠٠/٠٠٠ سهم جديد 
 ٢  ٥/٠٠٠ ÷ ١٠/٠٠٠ به هر يک از اعضاى قديم دو سهم جديد مى رسد. 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی پسته کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

اندوخته قانونى۱
اندوخته احتياطى
سود تقسيم نشده
سرمايه

افزايش سرمايه از محل  اندوخته ها و سود تقسيم نشده

 ۸/ /
۲۵/ /
 ۲۷/ /

۶ / /

 يادآورى: در اين مثال، فرض بر اين بوده که قيمت روز و قيمت اسمى سهام يکسان مى باشد. 
/٣ سهم دو هزار ريالى با نام تشکيل شده که کّل آن نقدًا پرداخت   مثال نمونه ٨: سرمائه شرکت تعاونى زعفران کاران از 
/٥ سهم جديد صادر و به اعضا واگذار نمود. اگر ارزش روز هر سهم ٤/٥٠٠ ريال  گرديده است. شرکت در سال ** ١٣، تعداد 

باشد، مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى مربوط با مفروضات زير 
۱ اندوختٔه قانونى تأمين شده باشد. 

١ــ افزايش سرمايه از محل  ۲ـــ 



١٤٤

٢ــ افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده صورت گرفته باشد. 
۱ اندوخته قانونى (معادل ٧/٥٠٠/٠٠٠ ريال) و مابقى از محل سود تقسيم نشده تأمين گرديده باشد. 

٣ــ افزايش سرمايه از محل   ۲ـــ 
 ٥/   * ٢٢/٥٠٠/٠٠٠  ٤/٥٠٠ ارزش روز سهم 
 ٥/   * ١٠/٠٠٠/٠٠٠  ٢/٠٠٠ بهاى اسمى سهام 

 حل ١ــ
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

اندوخته قانونى۱
سرمايه

تجديد ارزيابی
/۵ سهم جديد به ارزش روز از محل  بابت صدور 

اندوختٔه قانونی

٢٢/٥ /
١ / /
١٢/٥ /

 حل ٢ــ
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سود انباشته۱
سرمايه

تجديد ارزيابی

٢٢/٥ /
١ / /
١٢/٥ /

 حل ٣ــ 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی زعفران کاران

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سود انباشته۱
اندوخته قانونی

سرمايه
تجديد ارزيابی

١٥/ /
٧/٥ /

١ / /
١٢/٥ /

يادآورى: عموماً به جاى استفاده از حساب سود تقسيم نشده و يا مانده سود و زيان سنواتى، عنوان سود (زيان) انباشته به کار 
مى رود.



١٤٥

ـ    ۸   ــ کاهش سرمايه  ٣ـ
 با توجه به تعريف شرکت هاى تعاونى، کاهش سرمايه در اين شرکت ها به دو دليل صورت مى گيرد: 

١ــ کاهش سرمايه به دليل کاهش اعضا (خروج اعضا يا فوت برخى از آن ها) 
٢ــ کاهش سرمايه به علت زيان وارده 

ـ   ۸   ــ کاهش سرمايه به دليل کاهش اعضا: هرگاه يک يا چند نفر از اعضاى تعاونى، به هر دليلى (اخراج، استعفا،   ١ــ٣ـ
فوت) از شرکت خارج شوند بديهى است که معادل سرمايه آنان، سرمايه شرکت کاهش يابد. بر اساس قانون شرکت هاى تعاونى، چنانچه 
عضوى از شرکت خارج شود بايد سهام نامبرده به قيمت روز ارزيابى و به او يا ورثه اش پرداخت شود. براى ارزيابى سهام شرکت، از 
روش هاى متفاوتى استفاده مى شود که خارج از موضوع اين درس مى باشد. اّما به طور عمومى، کلئه دارايى هاى غيرنقدى از سوى 
کارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى و بدهى هاى شرکت نيز محاسبه و کسرى ذخاير مربوط نيز در حساب ها منعکس مى گردد سپس، 

تفاوت دارايى با بدهى به عنوان ارزش روز شرکت اعالم مى شود. 
 مثال نمونه ٩: شرکت تعاونى ماهى گيران شمال با سرمايه ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال منقسم به ٢٠/٠٠٠ سهم با نام يک هزار ريالى که 
تماماً تأديه شده، تأسيس گرديده است. سه سال پس از تأسيس، ٨ نفر از اعضا که هر يک داراى ٥ سهم بوده اند از شرکت خارج شده اند. 
اگر سهام مذکور در زمان خروج اعضا بالفاصله به مبلغ ۸٠/٠٠٠ ريال به اعضاى جديد واگذار شده باشد و چنانچه در زمان خروج اين 

اعضا، دارايى هاى شرکت به قيمت ۸٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى هاى آن ۴٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى شده باشد، مطلوبست: 
اوالً حق السهم اعضا خروجى 

ثانياً ثبت حسابدارى عمليات مربوط 
 ٨٠/٠٠٠/٠٠٠  ۴٤٠/٠٠٠/٠٠٠  ٠/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز سهام 
 ٢/٠٠٠  ٢٠/٠٠٠÷ ٤٠/٠٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
 ٤٠  ٥ *  ٨ تعداد سهام خروجى 
 ٤٠/٠٠٠  ١/٠٠٠ *  ٤٠ ارزش اسمى سهام اعضاى خروجى 
 ٨٠/٠٠٠  ٢/٠٠٠ *  ٤٠ ارزش روز سهام اعضاى خروجى 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی ماهی گيران شمال

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

۱

۲

سرمايه
تجديد ارزيابی

موجودی نقد ــ بانک
موجودی نقد ــ بانک

سرمايه
تجديد ارزيابی

٤ /
٤ /

٨ /
٨ /

٤ /
٤ /

مثال نمونه ۱۰: خانم پايدار با در دست داشتن ٩ سهم به قيمت اسمى هر سهم ٥/٠٠٠ ريال با نام کالً پرداخت شده، سهامدار 
شرکت تعاونى معلمان مى باشد. او با فروش سهام خود به قيمت ٥٠/٠٠٠ ريال از شرکت خارج گرديده است. شرکت، سهام مذکور را 



١٤٦

به قيمت ٦٠/٠٠٠ ريال به آقاى فرهادى واگذار نموده است. مطلوبست: ثبت حسابدارى عمليات مربوط 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی معلمان

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سرمايه۱
تجديد ارزيابی

موجودی نقد ــ بانک
خروج خانم پايدار از شرکت

٤٥/
٥/

٥ /

بانک (نقد)۲
سرمايه

تجديد ارزيابی
ورود آقای فرهادی به شرکت

۶ /
۴۵/
۱۵/

سال  آبان  اول  در  است.  شده  تشکيل  ريالى   ١٠/٠٠٠ سهم   ۱/٥٠٠ از  ايثار  توزيع  تعاونى  شرکت  سرمائه  نمونه١۱۱:  مثال   
جارى، يکى از اعضا فوت کرده است. ورثٔه وى که ٧ نفراند متقاضى عضويت در تعاونى گرديده اند. با توجه به واجد شرايط بودن ورثه 
۱  ارزش اسمى آن بايد در 

و وجود ظرفيت تعاونى، با تقاضاى آنان موافقت گرديد. بر طبق اساس نامه حداقل ٣ سهم پذيره نويسى و  ۳ـــ 
موقع پذيره نويسى واريز گردد اگر ورثه طبق اساس نامه وجه مذکور را به حساب بانک واريز نموده باشند، مطلوبست:

 ثبت حسابدارى الزم و سرمائه جديد شرکت تعاونى 
حل: 

٧ نفر عضو جديد، بايد تعداد سهام ٦ عضو را پذيره نويسى نمايند زيرا يک نفر از آنان به جاى عضو متوفى قرار مى گيرد و الزامى 
به پذيره نويسى ندارد. 

۶* ۱۰/۰۰۰ * ۱
۶۰/۰۰۰ ۳*   ۳ـــ  ۱  وجه سهام خود واريز نمودند 

مبلغى که اعضاى جديد بابت  ۳ـــ 
 ۶*۱۰/۰۰۰*۳ ۱۸۰/۰۰۰ افزايش سرمايه 
(۱/٥٠٠*۱۰/۰۰۰) ۱۸۰/۰۰۰ ۱۵/۱۸۰/۰۰۰ سرمايه جديد شرکت تعاونى 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی ايثار

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تعهد اعضا

سرمايه
بابت تأديه و تعهد ۱۸ سهم توسط ورثٔه عضو متوفی

٦ /
١٢ /

١٨ /

۱ــ مثال برگرفته از کتاب حسابدارى شرکت هاى تعاونى زنده ياد خانم فريده پور رضوان روح است.



١٤٧

اگر در مثال فوق، سهام به ارزش روز به ورثه واگذار گردد و دارايى هاى شرکت بر طبق ارزيابى بالغ بر ٢٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال و 
۱ ارزش آن را در موقع پذيره نويسى بايد به حساب 

بدهى هاى آن ٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد که اعضا بايد حداقل ٣ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
بانک واريز نمايند، حل مسئله به صورت زير خواهد بود: 

 ٨  ٢٦/٠٠٠/٠٠٠/۰١٨/٠٠٠/٠٠٠  ٠٠/٠٠٠ مابه التفاوت دارايى ها و بدهى هاى ارزيابى شده 
 ١٨/۰١٢/٠٠٠  ١/٥٠٠÷ ٠٠/٠٠٠ ارزش روز هر سهم 
۶ * ۱۲/۰۰۰*۳ *  ۱

۷۲/۰۰۰   ۳ـــ  ۱  وجه سهام خود واريز نمودند. 
مبلغى که اعضاى جديد بابت  ۳ـــ 

 ١٤٤/٠٠٠  ٧٢/٠٠٠   ٢١٦/٠٠٠  ٣ *  ١٢/٠٠٠  * ٦ تعهد اعضا 
 ١٨٠/٠٠٠  ٣  *١٠/٠٠٠  * ٦ افزايش سرمايه 
١٨٠/٠٠٠  ١٠/٠٠٠  * ١/٥٠٠  ۱۵/١٨٠/٠٠٠ سرمايه جديد شرکت تعاونى 

 ٣٦/٠٠٠  ١٨٠/٠٠٠ ٢١٦/٠٠٠ مابه التفاوت ارزش بازار و ارزش اسمى 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی ايثار

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

موجودی نقد ــ بانک
تعهد اعضا

سرمايه
تجديد ارزيابی

بابت تأديه و تعهد ۱۸ سهم توسط ورثٔه عضو متوفی به 
ارزش روز

٧٢/
١٤٤/

١٨ /
٣٦/

ـ    ۸    ــ کاهش سرمايه به علت زيان: اگر بر اثر زيان هاى وارده، حداقل نصف سرمائه شرکت از بين برود با تصويب   ٢ــ٣ـ
مجمع عمومى فوق العاده، سرمايه شرکت با رعايت تساوى حقوق صاحبان سهام، کاهش مى يابد. 

 مثال نمونه ١۲: سرمائه شرکت تعاونى توزيع همکاران از ٢/٠٠٠ سهم ٣/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب زيان 
سنواتى ٣/٥٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ سرمائه موجود کاهش يابد.

توضيح: ديدگاه حسابدار اين شرکت آن است که مانده حساب سود و زيان را به حساب سود و زيان انباشته منتقل مى کند.
 مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوط 

حل: 
 ٦/٠٠٠/٠٠٠  ٣/٠٠٠  * ٢/٠٠٠ سرمايه قبل از کاهش 
  ٣/٥ ٦/٠٠٠/٠٠٠۰٢/٥٠٠/٠٠٠  ٠/٠٠٠ سرمايه پس از کاهش 

  رديف
تاريخ                       

بستانکاربدهکارعطفشرح
ماه  روز

سرمايه۱
سود و زيان انباشته

٣/٥ /
٣/٥ /



١٤٨

سرمايه
 ٣/٥ /                      (١) 
٢/٥ / مانده پايان دوره      

 ٦/ /  م       

٦/ /                               ٦/ /             
٢/٥ / مانده سرمايه    

ـ     ٨     ــ تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى  ٤ـ
 تقسيم سود يا زيان، در شرکت هاى تعاونى، تابع مقررات خاص شرکت هاى مذکور مى باشد. به موجب قانون بخش تعاونى اقتصاد 
جمهورى اسالمى، سود خالص شرکت ها و اتحاديه هاى تعاونى پس از اعمال مقررات مربوط به ماليات در هر سال مالى به ترتيب زير 

تقسيم مى شود. 
١ــ از حداقل پنج درصد (٥٪) به باال با تصويب مجمع عمومى به عنوان ذخيرهٔ قانونى به حساب ذخيرهٔ قانونى منظور مى شود. 

آخر  سال  سه  سرمايه  معدل  چهارم  يک  ميزان  به  مذکور  درآمدهاى  از  حاصل  ذخيره  کل  مبلغ  که  زمانى  تا  قانونى  ذخيرٔه  مبلغ 
شرکت نرسيده باشد الزامى ست. تعاونى ها مى توانند تا حداکثر يک دوم ذخيرٔه قانونى را براى افزايش سرمايه خود به کار ببرند.(منظور 

قانونگذار، از ذخيره قانونى همان «اندوختٔه قانونى» است).  
٢ــ حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوختٔه احتياطى به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومى به حساب 

مربوط منظور مى گردد و نحؤه مصرف آن با تصويب مجمع عمومى است. 
٣ــ چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش، به صندوق تعاون واريز مى گردد. 

٤ــ درصدى از سود براى پاداش به اعضا (شاغل در تعاونى)، کارکنان، مديران و بازرسان، به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب 
مجمع عمومى، تخصيص داده مى شود. 

٥ ــ پس از کسر موارد باال، سود خالص به ترتيبى که در اساس نامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مى شود تقسيم مى گردد.
تذکر: در شرکت هاى تعاونى توزيع، پس از وضع کسور مقرر در قانون از سود خالص، بخشى از سود به عنوان مازاد برگشتى 
و به نسبت ميزان معامالت اعضا با شرکت بين آنان تقسيم و بخشی ديگر از مازاد برگشتی که حاصل از معامالت با غيراعضا می باشد، 

تحت عنوان اندوخته عمومی نگهداری شده و سپس بقيه سود بين کليه اعضا و به نسبت سهام آنان توزيع مى گردد. 

ـ    ٨    ــ حسابدارى تقسيم سود در شرکت هاى تعاونى  ٥   ـ
در شرکت های تعاونی نياز به تذکر می باشد که بعضی از شرکت تعاونی ها (تعاونی توليد) معاف از پرداخت ماليات هستند.

چنانچه شرکت معاف از پرداخت ماليات نباشد (تعاونی توزيع که فروش آزاد هم دارد) به سود عملکرد شرکت ٪٢٥ ماليات تعلق 
گرفته و از سود خالص کسر می گردد. سپس از سود خالص پس از کسر ماليات کسورات الزم کسر شده و مابقی سود در صورت 

تصويب مجمع عمومی عادی بين اعضا توزيع می گردد البته بدون کسر ماليات.
براى اعمال مقررات خاص شرکت هاى تعاونى در مورد تقسيم سود (در صورت وجود) و کسور قانونى، به شرح زير عمل مى شود: 

١ــ حساب خالصه سود و زيان بدهکار و معادل آن، حساب تقسيم سود و زيان، بستانکار مى شود. 
 ۲ــ ماليات شرکت موضوع ماده ١٠٥ قانون ماليات هاى مستقيم اعمال مى شود.



١٤٩

٣ــ کلئه کسور قانونى يا تکليفى (مصوبات مجمع) در حساب تقسيم سود به ترتيب زير منعکس مى گردد.  
٤ــ انعکاس ٥٪ از سود خالص به عنوان اندوختٔه قانونى با تصويب مجمع عمومى شرکت با توجه به قانون شرکت هاى تعاونى که 

۱  معدل سرمايه سه سال آخر شرکت باشد و بيش از آن، اختيارى است. 
٥   ــ انعکاس اندوختٔه احتياطى يا اندوختٔه عمومى در حساب تقسيم سود در صورت تصويب مجمع عمومى اشعار مى دارد ميزان کل اندوخته قانونى بايد معادل  ۴ـــ 

٦  ــ احتساب ٤٪ سود خالص شرکت به عنوان حق تعاون و آموزش که بايد به حساب صندوق تعاون واريز شود. 
٧ ــ تخصيص درصدى از سود يا مبلغى به عنوان پاداش اعضاى هيئت مديره و کارکنان و بازرسان با تصويب مجمع عمومى 

٨   ــ پس از انجام بندهاى ٢/١ تا ٢/٥، باقيمانده وجوه تقسيم سود به عنوان سود سهامداران تلقى مى شود که مشمول ماليات 
به نرخ مقرر در قانون ماليات هاى مستقيم مى گردد و خالص آن بين سهامداران قابل توزيع و پرداخت مى باشد. ثبت عمليات فوق در دفتر 

روزنامٔه شرکت تعاونى، به شرح جدول زير خواهد بود: 
دفتر روزنامه شرکت تعاونی …

  رديف
تاريخ 

بستانکار بدهکار عطفشرح   ماه  روز
خالصه سود و زيان۱۲۹۱۲

                 تقسيم سود و زيان
*

*
تقسيم سود و زيان۲/۱

ذخيره ماليات بر درآمد
احتساب ۲۵٪ ماليات شرکت

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۲
                   اندوخته قانونى

بابت احتساب ۵٪ به عنوان اندوخته قانونى

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۳
                 اندوخته احتياطى

احتساب… درصد سود به عنوان اندوخته احتياطى

 *
*

تقسيم سود و زيان۲/۴
                 صندوق تعاون

احتساب ۴٪ سود به عنوان حق تعاون و آموزش

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۵
                   پاداش پرداختنى

احتساب… درصد پاداش مديران ــ کارکنان و بازرسان

*
*

تقسيم سود و زيان۲/۶
                 سود سهام پرداختنى
انتقال سود به حساب سهامداران

*
*

البته بايد به ياد داشت که همه عمليات فوق را مى توان با چند ثبت روزنامه مرکب در دفاتر به شرح صفحه بعد ثبت نمود.
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دفتر روزنامه شرکت تعاونی …

  رديف
     تاريخ                       

  بستانکار   بدهکار عطفشرح 
  ماه  روز

خالصه سود و زياناسفند۱۲۹
تقسيم سود و زيان

*********
*********

تقسيم سود و زياناسفند۲۲۹
ذخيرٔه ماليات بر درآمد

اندوختٔه قانونى
اندوختٔه احتياطى
صندوق تعاون

پاداش پرداختنى
سود سهام پرداختنى

*********
*
*
*
*
*
*

مثال ۱ــ شرکت تعاونى توزيع کارکنان دولت داراى ۵۰۰ سهم ۲۰/۰۰۰ ريالى است که ۴۵۰/٠۰۰ ريال آن در تعهد اعضا 
مى باشد. سود خالص شرکت قبل از کسر ماليات در سال ۱*۱۳ بالغ بر ۲/٠۰٠/۰۰۰ ريال مى باشد. تصميمات زير مورد تصويب مجمع 

عمومى قرار  گرفت:
الف) ۵ درصد سود خالص به  عنوان اندوخته قانونى در نظر گرفته شود با توجه به اين که ماندٔه اندوخته قانونى به ميزان يک چهارم 

معدل سرمايه سه سال اخير شرکت نرسيده است. 
ب) ۵ درصد از سود خالص به  عنوان اندوخته احتياطى منظور گردد. 

پ) ۱۵ درصد از سود به عنوان پاداش به مديران و بازرسان اختصاص يابد. 
ت) سود پس از کسر وجوه فوق به نسبت سهام بين اعضا تقسيم مى گردد.

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى مربوطه و نمايش حساب تقسيم سود در دفتر کل و تعيين سود هر سهم

۲/٠۰٠/۰۰۰  * ۲۵
  

۱۰۰      ۵۰۰/۰۰۰ ماليات بردرآمد شرکت 

۲/٠۰٠/۰۰۰    ۵۰۰/۰۰۰    ۱/۵۰۰/۰۰۰ سود خالص پس از کسر ماليات 

۱/۵۰۰/۰۰۰  *  ۵   
۱۰۰      ۷۵/۰۰۰ اندوختٔه قانونى 

۱/۵۰۰/۰۰۰  * ۵   
۱۰۰       ۷۵/۰۰۰ اندوختٔه احتياطى  

۱/۵۰۰/۰۰۰   *  ١٥
   

۱۰۰      ۲۲۵/۰۰۰ پاداش مديران و بازرسان 

۱/۵۰۰/۰۰۰   *  ٤   
۱۰۰      ۶۰/۰۰۰ حق تعاون 

۱/۵۰۰/۰۰۰   ( ۷۵/۰۰۰   ۷۵/۰۰۰   ۲۲۵/۰۰۰      ۶۰/۰۰۰ )   ۱/۰۶۵/۰۰۰ باقيمانده سود 
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۱/۰۶۵/۰۰۰÷    ۵۰۰    ۲/۱۳۰ سود هر سهم 

دفتر روزنامه شرکت تعاونی کارکنان دولت

  رديف
تاريخ 

بستانکار بدهکارعطف شرح
ماه  روز

۱

۲

۲۹

۲۹

۱۲

۱۲

خالصه سود و زيان
                      تقسيم سود و زيان
انتقال سود به حساب تقسيم سود

تقسيم سود و زيان
                      ماليات بر درآمد
                      اندوختٔه قانونى

                     اندوختٔه احتياطى
                      صندوق تعاون

                     پاداش پرداختنى
                     سود سهام پرداختنى

۲/ /

۲/ /

۲/ /

۵ /
۷۵/
۷۵/
۶ /
۲۲۵/
۱/ ۶۵/

تقسيم سود و زيان
 ٢/ /                ٢/ /        

 ١ــ شرکت تعاونى عبارتست از: 
الف) شرکت هايى که با رعايت قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسالمى مصوب ١٣٧٠ تشکيل و به ثبت 

رسيده باشند. 
ب) شرکتى است از اشخاص حقيقى يا حقوقى که طبق قانون تجارت تشکيل مى شود. 

ج) يکى از شرکت هاى سهامى مى باشد. 
د) هيچ کدام از موارد باال

 ٢ــ انواع شرکت هاى تعاونى کدامند؟ 
ج) تعاونى هاى چند منظوره الف) تعاونى هاى توليد  

پرسش های چهار گزينه ای
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د) همه موارد فوق ب) تعاونى هاى توزيع  
 ٣ ــ عضويت در تعاونى مخصوص 

ج) اشخاص حقيقى و حقوقى  الف) اشخاص حقيقى  
ب) اشخاص حقوقى   د) هيچکدام

 ٤ ــ هر تعاونى وقتى ثبت و تشکيل مى شود که: 
الف) حداقل  ٣٥٪ سرمايه آن تأديه شده باشد.

۱ سرمايه آن تأديه و در مواردى  که به   صورت نقدى و جنسى باشد تقويم و تسليم شده باشد.
ب) حداقل    ۳ـــ 

ج) حداقل ٥٠٪    سرمايه آن تأديه و پرداخته شده باشد.
د) هيچکدام

 ٥     ــ تعداد اعضاى شرکت هاى تعاونى بايد حداقل: 
الف) هفت نفر باشد  ج) دو يا چند نفر باشد

د) همه موارد باال ب) بيش از هفت نفر باشد 
 ٦  ــ در شرکت هاى تعاونى سرمايه شرکت

ج) حداقل يک ميليون ريال الف) نامحدودست 
د) هيچکدام از موارد باال ب) محدودست 

٧ــ انتقال سهام در شرکت هاى تعاونى
ج) با رضايت طرفين امکانپذيرست الف) با موافقت هيئت مديره امکانپذيرست 

د) همه موارد باال ب) به غير عضو مجاز نمى باشد 
٨     ــ موارد انحالل شرکت هاى تعاونى: 

الف) تصميم مجمع عمومى فوق العاده، افزايش تعداد اعضا از حد نصاب، انقضاى مدت شرکت 
ب) تصميم مجمع عمومى، توقف فعاليت شرکت بيش از يکسال

ج) ورشکستگى، تصميم مجمع عمومى فوق العاده، انقضاى مدت شرکت، کاهش تعداد اعضا از حد نصاب 
د) همه موارد باال 

٩ ــ در افزايش سرمايه شرکت هاى تعاونى چنانچه سهام به قيمت روز به اعضا واگذار شود که بيش از قيمت 
اسمى باشد، مابه التفاوت مربوطه به چه حسابى بستانکار مى شود؟ 

ج) تجديد ارزيابى  الف) سرمايه اعضا 
د) الف و ب  ب) بانک 

١٠ ــ چنانچه افزايش سرمايه در شرکت تعاونى از طريق تجديد ارزيابى باشد، مابه التفاوت مربوطه به چه حسابى 
منظور مى شود؟ 

ج) الف و ب  الف) بستانکار اندوخته تجديد ارزيابى  
د) هيچکدام از موارد باال  ب) بدهکار اندوخته تجديد ارزيابى  
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 ١ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع بابکان از ٢٠٠ سهم ١٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت مذکور ١٠٠ 
عضو دارد اخيرًا حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده است لذا هر عضو بايد ٣ سهم جديد را پذيره نويسى نمايد و 

۱ بهاء آن را نقدًا به حساب بانک واريز کند و بقئه وجه را در سال بعد پرداخت نمايد. 
حداقل    ۳ـــ 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى الزمه و ماندٔه حساب سرمايه پس از افزايش آن. 
٢ ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع پارچه فروشان از ٥٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است ارکان صالحيت دار 
شرکت تصويب نمودند ٦٠ نفر عضو جديد سهام صادرٔه شرکت را به ارزش اسمى خريدارى نمايند بر طبق اساس نامٔه 
۱  وجه سهام را به حساب بانک واريز نمايند ٣٠ نفر از اعضاى جديد هر يک ٣ سهم 

شرکت تعاونى اعضا بايد حداقل  ۳ـــ 
۱ وجه آن را به 

به حساب بانک پرداختند ٢٠ نفر از آنان ٤ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ  را پذيره نويسى و وجه آن را کالً 
۱  وجه آن را به بانک پرداختند.

بانک واريز نمودند بقيه آنان ٣ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت.

ارکان  است  شده  تشکيل  ريالى   ١٥/٠٠٠ سهم   ٦٠٠ از  دوان  روستائيان  توزيع  تعاونى  شرکت  سرمايه  ٣ ــ 
صالحيت دار شرکت به منظور توسعه عمليات شرکت ارزش اسمى سهام را به مبلغ ٢٥/٠٠٠ ريال تصويب نمودند و کلئه 

اعضا ظرف مهلت دو ماهٔه تعيين شده مابه التفاوت ارزش اسمى جديد و قديم سهام خود را پرداخت نمودند. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت. 

٤ ــ سرمايه شرکت تعاونى توزيع ايران پويا از ٨٠٠ سهم ٣/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت ٢٠٠ سهم 
صادر و به ارزش روز به اعضا جديد و قديم شرکت نقدًا واگذار نمود اگر ارزش ارزيابى دارايى ها و بدهى هاى شرکت 

به ترتيب ٢٥/٠٠٠/٠٠٠ و ١٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد.
مطلوبست: تعيين ارزش روز هر سهم و ثبت حسابدارى افزايش سرمايه. 

٥   ــ سرمايه شرکت تعاونى توزيع دانشجو از ۳/٠٠٠ سهم ١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت اخيرًا ٣٠٠ 
سهم صادر و به اعضا واگذار نمود اگر ارزش روز هر سهم با توجه به ارزيابى دارايى ها و بدهى ها ١/٥٠٠ ريال باشد. 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى تحت هر يک از شرايط مستقل زير: 
الف) افزايش سرمايه از محل اندوخته قانونى تأمين شود. 
ب) افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده تأمين شود. 

٦   ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع صنايع پتروشيمى از ۴/٠٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است در پايان 
خرداد سال جارى يکى از اعضا که ١٢٠ سهم داشت استعفا نمود بدين لحاظ دارايى ها و بدهى هاى شرکت مورد تجديد 
ارزيابى قرارگرفت که به موجب آن دارايى ها بالغ بر ١٥٠/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى ها ٧٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد 

و در پايان آبان سال جارى طلب وى تماماً پرداخت گرديد. 
مطلوبست : ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه شرکت پس از خروج عضو مستعفى. 

٧ ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع روناک از ۵/٠٠٠ سهم ١١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب زيان 

مسائل
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سنواتى ٤/٥٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ زيان سنواتى 
کاهش يابد.

مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوطه و تعيين سرمائه جديد شرکت. 
٨      ــ سرمائه شرکت تعاونى توزيع لوازم يدکى خودرو از ١٥٠ سهم ١٢/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت 
مذکور ٥٠ عضو دارد اخيرًا حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده است لذا هر عضو بايد ٢ سهم جديد را پذيره نويسى 

۱  بهاء آن را نقدًا به حساب بانک واريز کند و بقئه وجه را در سال بعد پرداخت نمايد. 
نمايد و حداقل  ۳ـــ 

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى الزمه و ماندٔه حساب سرمايه پس از افزايش آن 
صالحيت دار  ارکان  است  شده  تشکيل  ريالى   ١٥/٠٠٠ سهم   ٤٠٠ از  ورزشکاران  تعاونى  شرکت  سرمائه  ٩ ــ 
شرکت تصويب نمودند ٦٠ نفر عضو جديد سهام صادرٔه شرکت را به ارزش اسمى خريدارى نمايند بر طبق اساسنامٔه 
۱ وجه ٣ سهم را به حساب بانک واريز نمايند ٣٠ نفر از اعضا جديد هر يک ٣ سهم 

شرکت تعاونى اعضا بايد حداقل   ۳ـــ 
۱  وجه آن را به 

را پذيره نويسى و وجه آن را کالً به حساب بانک پرداختند ٢٠ نفر از آنان ٤ سهم را پذيره نويسى و   ۳ـــ 
۱  آن را به بانک پرداختند.

بانک واريز نمودند بقئه آنان ٣ سهم پذيره نويسى و وجه   ۳ـــ 
 مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت

١٠ ــ سرمايه شرکت تعاونى چند منظوره امير از ٣٠٠ سهم ٣٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است ارکان صالحيت دار 
شرکت به منظور توسعه عمليات شرکت ارزش اسمى سهام را به مبلغ ٥٠/٠٠٠ ريال تصويب نمودند و کلئه اعضا ظرف 

مهلت دو ماهٔه تعيين شده مابه التفاوت ارزش اسمى جديد و قديم سهام خود را پرداخت نمودند. 
مطلوبست: ثبت حسابدارى و تعيين سرمائه جديد شرکت. 

١١ ــ سرمايه شرکت تعاونى توليدى دوچرخه سازان از ٥٠٠ سهم ٥٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت ٢٠٠ 
سهم صادر و به ارزش روز به اعضا جديد و قديم شرکت نقدًا واگذار نمود اگر ارزش ارزيابى دارايى ها و بدهى هاى 

شرکت به ترتيب ١٥/٠٠٠/٠٠٠ و ٧/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد.
مطلوبست: تعيين ارزش روز هر سهم و ثبت حسابدارى افزايش سرمايه. 

١٢ ــ سرمايه شرکت تعاونى فرزانه از ۱/٠٠٠ سهم ١/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است شرکت اخيرًا ٣٠٠ سهم 
صادر و به اعضا واگذار نمود اگر ارزش روز هر سهم با توجه به ارزيابى دارايى ها و بدهى ها ١/٣٠٠ ريال باشد.

مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى تحت هر يک از شرايط مستقل زير: 
الف) افزايش سرمايه از محل اندوخته قانونى تأمين شود. 
ب) افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده تأمين شود. 

١٣ ــ سرمايه شرکت تعاونى مشارکت از ٥٠٠ سهم ٢٠/٠٠٠ ريال تشکيل شده است در اول مهر ماه  * * ١٣ 
شرايط  واجد  به  توجه  با  گرديدند  تعاونى  در  عضويت  متقاضى  بودند  نفر   ٦ که  وى  ورثٔه  مى نمايد  فوت  اعضا  از  يکى 
را  سهم   ٥ حداقل  بايد  اعضا  اساس نامه  برطبق  نمود  موافقت  آنان  عضويت  با  تعاونى  شرکت  ظرفيت،  وجود  بودن و 
۱  ارزش روز سهام را در موقع پذيره نويسى به حساب بانک واريز نمايند اگر دارايى هاى شرکت برطبق 

ارزيابى بالغ بر ٢٠/٠٠٠/٠٠٠ و بدهى ها ٨/٠٠٠/٠٠٠ ريال باشد و ورثه طبق اساس نامه وجه الزم را به  حساب بانک پذيره  نويسى و   ۳ـــ 
واريز نموده باشند.

مطلوبست: ثبت حسابدارى و سرمائه جديد شرکت تعاونى.
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١٤ ــ سرمائه شرکت تعاونى دوانيان از ٤٠٠ سهم ١٥/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است در پايان مهر * * ١٣ يکى 
از اعضا که ٢٠ سهم داشت استعفا نمود بدين لحاظ دارايى ها و بدهى هاى شرکت مورد تجديد ارزيابى قرارگرفت که 
به موجب آن دارايى ها بالغ بر ١٥/٠٠٠/٠٠٠ ريال و بدهى ها ٦/٠٠٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديد و در پايان آبان * * ١٣ 

طلب وى تماماً پرداخت گرديد.
مطلوبست: ثبت هاى حسابدارى و تعيين سرمائه شرکت پس از خروج عضو مستعفى 

١٥   ــ سرمائه شرکت تعاونى روستاييان دوان از ٥٠٠ سهم ١٠/٠٠٠ ريالى تشکيل شده است و ماندٔه حساب 
زيان سنواتى ٢/٦٠٠/٠٠٠ ريال است با تصويب مجمع عمومى فوق العاده مقرر گرديد سرمائه شرکت به مبلغ سرمائه 

موجود کاهش يابد.
مطلوبست: ثبت حسابدارى مربوطه و تعيين سرمائه جديد شرکت.

١٦  ــ در شرکت تعاونى مصرف دوان، طبق اساس نامه ارزش اسمى هر سهم ١٠/٠٠٠ ريال و حداقل سهام براى 
هر عضو ٢ سهم تعيين شده است و تعداد اعضا ٩٨ نفر مى باشد اطالعات زير در پايان بهمن * * ١٣ از دفتر سهام شرکت 
استخراج گرديده: ٤٦ عضو داراى ٢ سهم ــ٢١ عضو داراى ٤ سهم ــ ١٢ عضو داراى ١٠ سهم و ١٩ عضو داراى 

١٥ سهم که سهام مذکور تماماً پرداخت شده اند. 
مجمع عمومى فوق العاده در اول اسفند ماه * * ١٣ تشکيل و طى آن تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 

الف) تعداد حداقل سهام هر عضو ٥ سهم تعيين شده 
ب) ٥٠٪  ارزش اسمى سهام نقدًا و بقيه طى دو قسط هر سه ماه يکبار پرداخت شود.

تا اول مهرماه اعضا شرکت تعداد سهام خود را به حداقل مصوب رساندند. 
در تاريخ ١٥ مهرماه ١٠ نفر از اعضا که داراى ٥٨ سهم تمام پرداخته شده بودند از عضويت در شرکت انصراف 
دادند بدين لحاظ دارايى ها و بدهى ها به ترتيب ١٨/٠٠٠/٠٠٠ و ٩/١٢٠/٠٠٠ ريال ارزيابى گرديدند در تاريخ ٢٠ مهرماه 
١٦ عضو شرکت ٣٤ سهم جديد را به ارزش روز پذيره نويسى خريدارى و مبلغ تعيين شده را طبق اساس نامه به حساب 

بانک واريز نمودند. 
مطلوبست: ثبت عمليات حسابدارى، تعيين سرمايه قديم و جديد شرکت و ماندٔه حساب تعهد اعضا پس از 

انجام ثبت هاى مذکور.
۱۷ــ شرکت تعاونی کشت و صنعت شمال با سرمايه ای معادل ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال شامل ۱۲/۰۰۰ سهم با نام 

ده هزار ريالی در تاريخ ۲/۱/**۱۳ تأسيس گرديد و فعاليت های زير را انجام داد.
۱  سرمايه خود را به حساب جاری شرکت 

۲/۱ــ کليه سهام داران که هر يک مالک ۱۲ سهم می باشند معادل  ۳ـــ 
واريز نموده و مابقی سرمايه در تعهد آنان می باشد.

۳/۱ــ هزينه های  تأسيس شرکت به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال توسط يکی از مؤسسان پرداخت شد.
تسليم  بهره  بدون  ماه  سه  سفتٔه  آنان  پرداختی  معادل  و  داده  انصراف  عضويت  از  اعضا  از  نفر   ۲۰۰ ۵/۱  ــ 

گرديد.
به طور  شرکت  مديره  هيئت  اعضای  انتخاب  و  اساس نامه  تصويب  و  مؤسس  عمومی  مجمع  تشکيل  با  ۶/۱  ــ 

رسمی تشکيل گرديد.
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۸/۱   ــ کلئه اعضا تعهدات خود را انجام داده و وجوه الزم را به حساب شرکت واريز نمودند.
۸/۵   ــ دارندگان اسناد پرداختنی با مراجعه به شرکت طلب خود را وصول نمودند.

مبلغ  به  دارايی هـا  که  نمـود  ارزيـابی  را  شرکت  بـدهی های  و  دارايـی هـا  تـاريخ  ايـن  در  شرکت  ۹/۱ــ 
۱۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال و بـدهی ها بـه مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزيـابی شد و کليه سهام انصرافی را بـه ارزش روز به 

فروش رساند.
۹/۱۵ــ بدهی مربوط به هزينه های تأسيس پرداخت شد.

مطلوبست: ثبت فعاليت ها در دفتر روزنامه عمومی شرکت تعاونی.
١٨ــ سرمايه شرکت تعاونی توزيع کارکنان آموزش و پرورش شهر تهران از ۹۰۰/۰۰۰ سهم با نام يکصد هزار 

ريالی تشکيل شده است و طبق اساسنامه تقسيمات زير از ۰/۱ سود انجام خواهد شد:
١ــ ماليات بر عملکرد شرکت ٪٢٥ سود خالص می باشد.

٢ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٨ سود خالص می باشد.
٣ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٥ سود خالص است.

٤ــ حق تعاون و آموزش معادل ٪٤ سود خالص است.
٥ ــ پاداش پرداختنی به مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٠ سود خالص است.

٦ ــ سود سهام پرداختنی برای اعضا معادل ٪٦٠ کل سود خالص است.
٧ــ سود سهام به صورت نقدی بين اعضای سهام دار توزيع گردد.

چنانچه سود عملکرد سال مالی شرکت تعاونی معادل مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سود به اعضای شرکت تعاونی

٣ــ محاسبه سود متعلقه به هر سهم.
١٩ــ سرمايه شرکت تعاونی توزيع کارکنان سازمان بنادر و کشتيرانی مرکب از ۱۰۰/۰۰۰ سهم با نام ده هزار 

ريالی است. طبق اساسنامه تصميمات زير برای تقسيم سود انجام می پذيرد:
١ــ اندوختٔه قانونی و اندوختٔه احتياطی و حق تعاون طبق حداقل قانونی لحاظ گردد.

٢ــ پاداش پرداختنی مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٤ سود لحاظ گردد.

٣ــ سود سهام پرداختنی برای اعضا (سهام داران) معادل ٪٥٠ سود منظور گردد.
٤ــ سود سهام پرداختنی بين اعضا (سهام داران) به صورت نقدی توزيع گردد.

اگر سود خالص شرکت قبل از کسر ماليات معادل مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سهم سود نقدی بين اعضا.

٣ــ محاسبه سود تعلق گرفته به هر سهم.
٢٠ــ سرمايه شرکت تعاونی توليدی صيادان (معاف از پرداخت ماليات) مرکب از ۲۰۰/۰۰۰ سهم با نام ده هزار 
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ريالی می باشد و طبق اساسنامه از سود شرکت عوامل زير کسر می گردد:
١ــ اندوختٔه قانونی معادل ٪٩ سود خالص است.

٢ــ اندوختٔه احتياطی معادل ٪٣ سود خالص است.
٣ــ اندوختٔه توسعه و تکميل معادل ٪٢ سود خالص است.

٤ــ حق تعاون و آموزش طبق قانون اعمال می گردد.
٥ ــ پاداش پرداختنی مديران و اعضای هيئت مديره معادل ٪١٢ سود خالص منظور گردد.

٦ ــ معادل ٪٦٠ سود خالص جهت سود سهام پرداختنی به اعضا منظور گردد.
٧ــ سود سهام پرداختنی به صورت نقدی به اعضا پرداخت گردد.

اگر سود خالص دوره مالی معادل ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد.
مطلوبست:

١ــ ثبت رويدادهای مربوط به تقسيم سود و زيان در دفاتر شرکت تعاونی.
٢ــ ثبت پرداخت سود سهام به اعضا.

٣ــ محاسبه سود هر سهم.
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پيوست شماره ۱

شرکت نامه شرکت تضامنی
ماده ۱ــ نام شرکت: شرکت تضامنی …………………………

ماده۲ــ نوع شرکت: …………………………
ماده ۳ــ موضوع شرکت: …………………………

ماده ۴ــ مرکز اصلی شرکت: …………………………
هيئت مديره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صالح و مصلحت بداند منتقل و يا شعبی تأسيس نمايد.

ماده ۵  ــ مدت شرکت: …………………………
بصورت نقدی پرداخت شده و سرمايه غيرنقدی که  ماده ۶  ــ سرمايه شرکت: سرمايه شرکت مبلغ …………… که تماماً 

معادل مبلغ …………… ريال است تقديم و تسليم شده است. (طبق ماده ۱۱۸)
ماده ۷ــ تابعيت شرکت: …………………………

ماده ۸   ــ سهم الشرکه شرکا: …………………………
ماده ۹ــ مديران شرکت: اداره امور شرکت به عهده ……………… نفر خواهد بود و مدت مديريت آنان …………… 

سال است اولين مديران شرکت عبارتند از: ……………………………………………………
کليه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غيره با امضای مدير عامل 

و يک نفر ديگر از مديران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰ــ مسئوليت مديران: حدود مسئوليت مدير يا مديران به تصريح ماده ۱۲۱ قانون تجارت همان است که در ماده ۵۱ 

مقرر شده است.
نماينده قانونی و تام االختيار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص  ماده ۱۱ــ اختيارات مديران: مديران شرکت متفقاً 
می توانند در تمام امور شرکت از هر قبيل اعم از انجام تشريفات قانونی، حفظ اموال و تنظيم فهرست دارايی رسيدگی به حساب ها و 
پيشنهاد سود قابل تقسيم ساالنه، قبول و واگذاری نمايندگی امضای دفاتر اسناد رسمی، تعيين وکيل يا حق توکيل ولو کرارًا استخدام 
کارمند و اخراج آن، مشارکت با شخصيت های حقيقی و حقوقی و بانک ها، استقراض با رهن و بدون رهن، تعيين اعتبار وام دادن، وام 
گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کليه بانک ها و مؤسسات واردات و صادرات 

و خريد و فروش و توزيع کليه کاالهای مجاز
ماده ۱۲ــ انتقال سهم الشرکه: هيچ يک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به ديگری منتقل کند مگر با رضايت تمام 

شرکا
ماده ۱۳ــ تغيير اساس نامه: هر نوع تغييری در مورد اين اساس نامه از قبيل ازدياد يا کسر کردن سرمايه، تغيير نام شرکت، 
قبول شريک يا شرکای جديد برای شرکت و به طور کلی هر گونه اصالحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساس نامه با موافقت کليه 

شرکا امکان پذير است.
ماده ۱۴ــ سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردين هر سال شروع و در پايان اسفند همان سال پايان می يابد و اولين سال 

مالی شرکت از روز شروع به کار آن (تاريخ ثبت شرکت) آغاز و با پايان اسفند همان سال پايان می يابد.
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ماده ۱۵ــ ترتيب تقسيم سود شرکت: از کليه درآمد شرکت بدوًا تمام هزينه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و 
حقوق کارکنان و استهالک اثاثيه و ماليات کسر و بقيه آن که سود ويژه است پس از وضع ۵٪ ذخيره احتياطی که برای جبران زيان های 

احتمالی درنظر گرفته می شود بقيه بين  شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده ۱۳۲ تقسيم خواهد شد.
ماده ۱۶ــ حق الزحمه مديران: مديران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خود را از صندوق شرکت دريافت 

و به هزينه قطعی شرکت منظور نمايند.
ماده ۱۷ــ مجامع عمومی شرکا اعم از عادی يا فوق العاده به وسيله دعوتنامه کتبی از طرف هر يک از مديران شرکت و ارسال 
آن از طريق پست سفارشی به نشانی شرکا و يا به وسيلٔه درج آگهی در يکی از جرايد کثيراالنتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روز 

انتشار تا تشکيل جلسه ده روز خواهد بود.
ماده ۱۸ــ وظايف مجمع عمومی عادی به شرح زير می باشد:

الف) استماع گزارش هيئت مديره در امور مالی و ترازنامه ساليانه شرکت و تصويب آن
ب) تصويب پيشنهاد سود قابل تقسيم از طرف هيئت مديره

ج) تعيين خط مشی آينده شرکت و تصويب آن
د) انتخاب هيئت مديره و در صورت لزوم بازرس

ماده ۱۹ــ وظايف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زير است:
الف) تغيير اساس نامه يا الحاق و يا حذف يا چند ماده اساس نامه

ب) تنظيم اساس نامه جديد يا تبديل نوع شرکت
ج) افزايش يا تقليل سرمايه شرکت با عنايت به ماده ۱۳۳ قانون تجارت

د) ورود شريک يا شرکای جديد به شرکت
ماده ۲۰ــ تصميمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و الزم االجرا خواهد بود.

ماده ۲۱ــ در صورت فوت يا محجوريت يکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضايت ساير شرکا و قائم مقام متوفی و يا قيم 
محجور و طبق دستور ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۲۲ــ انحالل شرکت: شرکت مطابق ماده ۱۳۶ قانون تجارت منحل خواهد شد درصورتی که مجمع شرکا رأی به انحالل شرکت 
دهد يک نفر از بين شرکا و يا خارج از شرکت به سمت مدير تصفيه تعيين خواهد شد وظايف مدير تصفيه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ۲۳ــ اختالفات بين شرکا در رابطه با امور شرکت از طريق حکميت و داوری حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۴ــ موارد سکوت: درباره ساير موارد و موضوعاتی که در اين اساس نامه قيد و پيش بينی نشده طبق مقررات قانون 

تجارت رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ــ تصويب اساس نامه: اين اساس نامه در ۲۵ ماده تنظيم و با امضای شرکا در ذيل آن مورد تصويب و قبول شرکا 

واقع گرديده است.
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پيوست شماره ٢

اساسنامه
نام شرکت

مرکز اصلی شرکت
موضوع شرکت

مدت شرکت
اساس نامه مهمترين رکن شرکت سهامی و سندی است که شرکت فقط به آن بستگی دارد. کليه شرکت های سهامی اعم از شرکت 
سهامی عام يا شرکت سهامی خاص بايد دارای اساس نامه باشند. اساس نامه روابط شرکا با يکديگر و حدود اختيارات مجامع عمومی و 
هيئت مديره را تعيين و تکليف سود و زيان شرکت و مدت انحالل آن را معين می نمايد. اساس نامه تابع نظر مؤسسين و اکثريت دارندگان 

سهام است و قانون از لحاظ اهميت، مواردی را در آن ذکر کرده که در هر حال الزم الرعايه است.
به موجب ماده ۸ قانون اصالحی، اساس نامه بايد دارای موارد ذيل باشد:

نام شرکت
موضوع شرکت به طور صريح و منجر

مدت شرکت
مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن، اگر تأسيس شعبه مورد نظر باشد.

مبلغ سرمايه شرکت و تعيين مقدار نقد و غيرنقد آن به تفکيک.
تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها. در صورتی که ايجاد سهام موردنظر باشد تعيين تعداد و خصوصيات و امتيازات 

اين گونه سهام. 
تعيين مبلغ پرداخته شده هر سهم و نحوه مطالبه بقيه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن بايد مطالبه شود که به هر حال از پنج 

سال متجاوز نخواهد بود.
نحوه انتقال سهام با نام

طريقه تبديل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
در صورت پيش بينی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرايط و ترتيب آن.

شرايط و ترتيب افزايش و کاهش سرمايه شرکت.
مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومی.

مقررات راجع به حد نصاب الزم برای معتبر بودن تصميمات مجامع عمومی.
تعداد مديران و طرز انتخاب و مدت مأموريت آنها و نحوه تعيين جانشين برای مديرانی که فوت يا استعفا می کنند يا محجور يا 

معزول يا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
طريقه شور و اخذ رأی و اکثريت الزم برای معتبر بودن تصميمات مجامع عمومی.

تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران.
تعداد سهام تضمينی که مديران بايد به صندوق شرکت بسپارند.
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قيد اين که شرکت يک بازرس خواهد داشت يا بيشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموريت بازرس.
تعيين آغاز و پايان سال مالی شرکت و موعد تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و تسليم آن به بازرسان و به مجمع عمومی 

ساالنه.
نحوه انحالل اختياری شرکت و ترتيب تصفيه امور آن.

نحوه تغيير اساس نامه.
نام شرکت: شرکت بايد دارای نام مخصوصی باشد. زيرا ناميدن شرکت به نام شرکا به علت اين که مسئوليتی ندارند ممنوع 
است و چون هر شخص حقوقی مانند شخص طبيعی بايد دارای نام باشد تا تشخيص داده شود از اين جهت نام شرکت ضروری و از 

اقدامات اوليه است.
ذکر کلمه سهامی از اين جهت است که اشخاص مخصوصاً معامله کنندگان متوجه محدود بودن مسئوليت مديران بوده و بدانند 

که کسی ضمانت اضافه بر آنچه سرمايه شرکت است ننموده است.
در شرکت های سهامی عام کلمه عام و در شرکت های سهامی خاص کلمه خاص بالفاصله بعد از اسم و يا قبل از اسم شرکت 

اضافه می شود و علت آن هم تشخيص نوع شرکت سهامی برای مراجعه کنندگان است.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان و آلمان شرکت به نام شريک مؤسس از لحاظ زحماتی که در تأسيس شرکت کشيده است با 

ذکر کلمه محدود که معرف محدوديت مسئوليت او است ناميده می شود. ولی در برخی از ممالک مانند فرانسه قيد آن ممنوع است.
نام شرکت ممکن است بستگی به موضوع شرکت داشته باشد، مانند شرکت سهامی عام پنبه ايران که برای خريد و فروش پنبه 
تشکيل شده است ممکن است نام ديگری باشد مانند شرکت سهامی عام تهران و نيز ممکن است به حروفی که به مناسباتی از موضوع 

شرکت اخذ شده ناميده می شود. مانند شرکت سهامی خاص ت.ث.ث.
نام تجارتی شرکت همان نام شرکت است بنابراين در صورتی که در محلی شرکتی به نامی تأسيس شده است نمی توان همان نام يا 

نامی که شباهت خيلی زيادی به آن دارد برای شرکت ديگر انتخاب نمود که باعث اشتباه مراجعه کنندگان باشد.
مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت يکی از مواردی است که بايد در اساس نامه نوشته شود و معموالً مجامع عمومی در 
آنجا منعقد و جلسات هيأت مديره در آنجا تشکيل می شود. مرکز شرکت را مجمع عمومی فوق العاده می تواند تغيير دهد. ما به قدر کافی 

در اين موضوع ذيل عنوان اقامتگاه اشخاص حقوقی بحث نموده ايم.
شرکتی که برای خريد  و فروش  موضوع شرکت: موضوع شرکت چيزی است که شرکت برای آن تأسيس شده است. مثالً 

چرم يا استخراج مس تشکيل شده عمل خريد و فروش چرم و يا استخراج مس موضوع شرکت است.
موضوع شرکت ممکن است به طور کلی باشد مانند معامالت صرافی و بانکی و يا عمل به خصوصی، مثل تجارت پارچه های 

ابريشمی ولی در هر حال بايد صريح و منجز باشد.
موضوع شرکت و همچنين جهت آن همان طوری که قبالً هم ذکر شد بايد مشروع و متضمن منافع عقاليی باشد واال از موارد 
ابطال شرکت خواهد بود. مثالً شرکتی که برای اداره قمارخانه تشکيل می شود، موضوع آن نامشروع است و يا اگر شرکتی به جهت 
تغيير مسير رودخانه ها بدون اين که برای زراعت يا اخذ منافعی باشد تشکيل گردد، چون متضمن منافع عقاليی نيست جهت آن صحيح 

نمی باشد.
مديران نمی توانند در عمل از حد موضوع شرکت تجاوز نمايند و در صورت تجاوز عمل آنها اثر قانونی ندارد و در صورت 

تفريط يا تعدی کليه مديران متضامناً مسئول خسارت صاحبان سهام می باشند.
در بعضی از کشورها مانند انگلستان موضوع شرکت را نمی توان تغيير داد. علماء حقوق تجارت انگلستان معتقدند شرکتی که 
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برای موضوع معينی مثالً پارچه بافی تشکيل شده، اگر موضوع آن تغيير داده شود، مثالً به استخراج معادن تبديل شود مسلماً شرکت 
ديگری خواهد بود که ارتباطی جز از لحاظ شرکا با شرکت اولی نخواهد داشت ولی قوانين ايران تغيير موضوع شرکت را منع ننموده 
و چون در مجمع عمومی فوق العاده مواد اساس نامه را می توان تغيير داد و موضوع شرکت هم جزئی از اساس نامه است از اين جهت 

تغيير آن اشکالی ندارد.
مدت شرکت: شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثالً ۱۰ يا ۳۰ سال تشکيل شود و نيز ممکن است برای مدت نامحدودی 
باشد. در صورتی که برای مدت معين باشد بايد آن مدت معلوم گردد. و اثر آن اين است که با رسيدن تاريخ و انقضاء مدت، شرکت به 
خودی خود منحل و برچيده می شود ماده ۸۳ اصالحی هرگونه تغيير در مواد اساس نامه را در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده قرار 
داده و مسلم است که مدت شرکت نيز يکی از مواد مذکور در اساس نامه است از اين جهت مجمع عمومی می تواند مدت را تمديد و يا 

اين که به مالحظاتی مدت شرکت را تقليل دهد.
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فرايند صدور مجوز فعاليت: «صرافی»
ارسال تقاضا به بانک مرکزی

بررسی تقاضا، ارسال فرم ها برای متقاضی و درخواست تکميل فرم ها و ارسال مدارک به بانک مرکزی

تکميل فرم ها، ارسال مدارک، فرم ها و اطالعات الزم به بانک مرکزی

اطالع به متقاضی جهت تکميل مدارکآيا مدارک تکميل است؟

نه

نه

نه

نه

نه

آری

آری

آری

آری
آيا متقاضی شرايط الزم را دارد؟

معرفی مديران پيشنهادی به حراست و اداره تشخيص هويت جهت تأييد صالحيت فردی

آيا صالحيت همه مديران تأييد شده است؟

معرفی مکاناطالع به متقاضی جهت معرفی مکان صرافی

استعالم از اداره نظارت بر مؤسسات پولی غيربانکی در مورد مکان صرافی

آيا مکان صرافی مورد تأييد قرار گرفته است؟

ارسال فرم اساس نامه و اطالع به متقاضی جهت بلوکه کردن ١٠٠٪ سرمايه

مسدود کردن ١٠٠٪ سرمايه نزد يکی از بانک های کشور و ارسال اساس نامه و نامه مسدودی به بانک مرکزی

هدف متقاضی به اداره ثبت برای ثبت شرکت به همراه اساس نامه ممهور به مهر اداره مطالعات و 
مقررات بانکی و ارسال رونوشت به متقاضی

ارسال آگهی ثبت شرکت ها، آگهی روزنامه رسمی (يا فيش واريزی بابت آگهی)، اساس نامه ممهور شده به مهر اداره ثبت و 
کپی برابر با اصل مدارک مالکيت محل اقامت شرکت به اداره مطالعات و مقررات بانکی

ارسال نامه رفع مسدودی به بانک مسدود کننده حساب بانکی

صدور مجوز فعاليت و رونوشت به مراجع ذيربط

ارسال نامه به متقاضی مبنی بر دارا نبودن شرايط 
الزم برای فعاليت صرافی

آيا مديران تأييد صالحيت شده حد 
نصاب الزم برای هيئت مديره را 

دارند.؟

آيا مديران جديد معرفی شده اند؟

معرفی مديران 
جديد به بانک

اطالع به متقاضی و درخواست معرفی مدير 
جديد بجای افراد رد صالحيت شده

اقدام متقاضی 

اقدام بانک مرکزی

پايان
راهنما

آری

نه

پيوست شماره ٣
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